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1dekteplere yapılan talebe 
hücumuna karşı yeni tedbirler 
alınıyor, ilk mektepler açmak 
için yeni binalar bulunacak. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

Başvekili, beynel-Fransız 
milel bir anlaşma olmazsa 
silahlarımızı azaltmayı kabul 
edemeyiz diyor. 

FiATI 5 KURUŞTUR sinci sene No. 21s3 • PAZARTESİ 9 TEŞRiNİEVVEL 1955 Tel •. { ftfQd6rı 24318. Yau mlldilr\lı M.311. 
ldare Ye Matb.aı 24310. 

•• Tütün siyasetimiz 
-o---

Siirt Mebusu: MAHMUT 
Tütün geliri, varidat bütçemizin 

en mühim faslını teşkil ediyor. A
caba bu milli gelirin azami randı-

Belgrat'ta Uç Kral Müzakereye Hazır lanı 
_..., 

manmı alıyor muyuz? Emin olma
dığımız cihet budur. Son zamanlar
da, hükUmetin tütün itine, tütün 
mahsulünden azami randımanı al
mak hususuna itina ettiğini mem
nwıiyetle görüyoruz: HükUnıet, 
bu it için Amerikalı bir mütehas-

Bulgar, Yugoslav, Romen! _ 
kralları toplanıyorlar 'ANKARA, 8 (Telefonla) -

Gazi Hazretleri bu halta sonunda 
Ankarayi teşrii buyuracaklardır • 

~
ii.· aıs getirtti, bu zata tetkikat yaptır

dı, raporlarını aldı ve bu raporda 
icrası kabil olan ıslahatın tatbika
bna nezaret etmeyi bu mütehassı
sa bıraktı. Tütün meselesine bir 
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mütehassıs gözile ve elile temas et
• iİ memek ehemmiyet ve isabeti üze-

rinde durmak lüzumsuzdur. 
Bütün bu tedbirlere rağmen, Tü

tün İnhisarı varidatının geçen se
a nelere nazaran düttüğünü görüyo-

~
e ruz. Bu netice, mutlaka tutulan 
Jik usulün yanlıt olduğuna delalet et

mez. Sukutun başkır. sebepleri var
,-?!. dır: Bir defa memleketimizde tü
- tün ve sigara istihlaki miktar itiba

rile geçen senelere nisbetle azal-
mıt değil, belki çoğalmıştır, Yari-

• datm azalmasında; yüksek nevi 
• ve pahalı tütünlerin satışı azalma

' ef/' ama mukabil, ucuz ve cinsi çok iyi 
te. olmıyan tütün ve sigara satışlarl· 

fır• nın çoğalması da bir amil olmuş
tur. B~n~an b&Jka, halkın iştira 
kudretmı ve kaçak tütün tedariki 
imkanını gözönüne ·alan hülrume-

• tin köylüler için ucuz sigara da 
çıkarması, bu köylü sigaralarının 
yalnız köylerde kalmayıp tehirlere 
de akması da varidatın tenezzülün-
de mühim bir sebep olduğunu da u
nutmamak lazımdır. Herhalde ucuz 
mala olan tabii rağbet bu derece
ye vardıktan sonra, dahili istihla
katı çoğaltmak suretile varidatı 
da istediğimiz derecede çoğaltmak 
yolu esaslı bir tedbir olmaktan çı
kıyor. Nihayet dahilde tütün istih
lakinin de hududu muayyendir. 
Çıkar yol; tütün ihracatım arttır-
mak, tütünlerimize hariçte yeni 
müşteriler bulmak, bilhassa yeni 
tedbirler ve azami dikkatle eldeki 
müşterilerimizi kaçırmamaktır. 

•• 
Uç kralın görüşmeleri ne zaman? 
M. Titulescu'nun Ankara ve Sofya 

ziyaretlerinden sonra bu 
toplanmanın yapılacağı bildiriliyor 

Atina ajansının mühim bir tebliği 
Şhrimiz Yugoalav: 

ya mahafiline ge • 
len malUmata göre 
Yugoslavya Kralı 

Hz. ile Bulgar Kra• 
lı Boris Hz. yakın· 
da Be!gratta bulu· 
ıacaklardır Balkan 
meaeleleri etrafın· 

da mühim müzake· 
reler cereyan ede· 
cek olan hu içtima
da Romanya Kralı 
Karo) Hz. nin de ha 
zır bulunacağı kuv 
vetle ıöylenmekte • 
dir. Oç Kralın mii• 
Ilı.katı Rom .. ~. a Ha 
riciye nazın Nl. Ti
tule•cu'nun .:iofya 
ve Ankarayı ziyare 

tinden aonra vuku 
bulacağı anlaııl • 
mııtır. 

ATINA, 8 A. A. 
- Nazırlar meclisi 
reİ•İ vekili M. Kon· 
dilis ile Hariciye 
nazın M. Maximos 

dün sabah ıaat 8, 

' 

20 de Dubrovnik 
kruvazörüne gitmiı Kral ve Kraliçe Hazretlerinin lırtan-
ler, Yugo•lav Kral bulda alınan resimlerinden 
ve J:'.raliçesinj ıelimlamışlardır. M. b]dıJ,]arı yere gelince, Korfo metrepo· 
Maxuno& Kral ile yarım saat konu!f - ]idi flPı- dua okumu~tur. Ondan sonra 
mu§tur. Dubrovnik knıvazörü saat 9 a ayni yere ve civarına çiçek demetleri 
doğru hareekt etmiştir. Kruvazör bü- atılmııtır. Bu merasim bitince Dubrov-
yÜk harpte •algın hastalıklar yüzün • nik 18.000 harp askerinin gömülü bu-
den ölen harp askerlerinin denize a • (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Hemen ifade edelim ki, inhisar 
idaresi bu mevzu üzerinde çok ça
lıtmıf, prensiplerini tespit etmiş, 
ihracat planlarını hazırlamış bulu
nuyor. Tatbikata geçmesi için Mil

e let Meclisinden ç_ıkacak kanunu ============================= 
e bekliyor. 

Şimdiden tahakkuk eden vazi
yet tudur: Bu sene tütün mahsu
lümüz, geçen seneye nispetle da
ha !azla, daha feyizlidir. Öteden
berı Türkiyede Tütün mahsulü se
nede vasati olarak 40 • 50 milyon 

in kilo raddesinde bir mikdara varı
• yordu. Bu tütünlerin hepsinin de 

cİ müşterileri vardı. Halbuki son se-
nelerin vaziyeti ayni değildir: 

f Hem_ İstihsal miktarı azalmış, hem 
e de mahsullerimizi satmaktaki müş

külat artmıştır. 
I· Eskiden, müşteriler ayağımıza 

kadar gelir, tütünlerimizi arardı. 
B-~~~ ayni müşteriler başkalarile 
forutup anl&fıyorlar. Bu vaziyet 
arşısında ellerimizi bag"lıyarak 

tevekkül · ' ve ıntizar halinde kala-
~yız •. Şimdi de tütünlerimize 
mutterı aramak vazife . b' d" .. a B .. .. sı ıze uşu-
yor. ugunun ticaret alemi bir rek-

a lam ve propaga~da dünyası olmut· 
e tur. Şu da var kı, tütün vaziyetin· 
• lehimize çevirmekte fazla zorluk 

yoktur. Esasen her memlekette· 
Türk tütününe kıymet veriyorlar. 
Rakiplerimizin çoğu kendi mahsut
Jerini Türk tütünü diye ileri sürü
yorlar. Avrupanın her tarafında 
a~rülen ve içilen sigara paketleri
~ın_ Üstünde Türk tütünü yazılı ol
d u~;-ı ~alde, içindeki tütün bizim 
~g.ıldır. Mısırda bile ayni hal va

kıdır. 

M Bü ın~1!asebetle hatırlatabiliriz: 
e ısır, bızıın için ehemmiyetli bir 

Pazar olabilir M t"t·· · ti'h • ı·k· • ısırın u un ıs • 
a atı altı milyon kilodur. Bu mik-

• Ç":~ın -~epsi de hariçten geliyor. 
tı~nküç· Mısırda tütün ekimi yasak-

• d • ınden, Japonyadan, Rusya
B al, . Aınerikadan, Türkiyeden, 

. u garıstandan gelen bu tütünle
rın b. 
b'I? . ıç olmazsa yarısını biz vere-

• ~ •~ız. Bunu fUnun için mümkün f ru
1

_!0 ruz ki, Mısırlılar, umumiyet
e urk tütünü almayı candan is

rler. İnhisar idaremizin Mısırda 
jtı' itile hususi surette meşgul k duğunu, orada bir sigara fabri

d a~ının kurulması mevzuubahis ol
ugunu işitiyoruz. Bu karar pek 

(Devam 6 ıncı salıif ede) 

Vapurcular şirketi teşek
kül etti ..• denebilir mi? 

Dünkü vaziyette şirket resmen teşek
kül etti ve intihap yapıldı .. 

Şirketten hariç kalan firmalar mahkemeden bu vaziyeti 
değiştirecek bir karar alacakla.rını soylüyorlar 

Dünkü içtimada lktısat Vekaleti na • 
mına komiser sılatile bulunan 

Ticaret müdürü Muhsin B. 

Vapurculardan bir kıamınm ikinci 
ticaret mahkemesine müracaat ede .. 
rek yeniden takdiri kıymet isteme•i 
ve dün yapılan içtimaın tehiri için 
tedbiri ihtiyati talebinde bulunmaları 
dün garip aafhalar arzetmiıtir. ikin• 
ci ticaret mahkemesi dün her iki ta • 
lep Üzerinde de tetkik ve müzakere• 
de bulunmuş ve içtimaın tehiri için 
tedbiri ihtiyati talebi hakkındaki ka· 
rarını tesbit elmİ§tİr. Ancak karar 
tefhim edilmek Üzere hazırlanırken 
istidalardaki kaydiyeJerin nokaanlığı 
nazarı dikkati celbetmİ§, istida sahip
lerine bu muamelenin ikmali bildiri! • 
miştir. Heyet karar tefhim etmek Ü • 
zere istidanın muamelesinin ikmaline 
muntazır iken saat tam 12 de istida 
sahipleri gelmişler ve bu taleplerin • 
den feragat ederek istidalarını geri al 
dıklarını bildirmişlerdir. Vapurlara 
kıymet takdiri için yapılan müracaat 
iatidalannı ise geri almamışlardır. Bu 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

~~~====="""""'=-__,,=-~=-=-=-~=-=-="'~ 

f'U, grupu ilk sergisini dün açtı7 resm imiz grupu teıhil eden sanath.Cirlarla 
dün şergiyi ziyarete rrelenlerde n ba;;ı daııetliJeri göoteriyor. 

(Yazısı 3 ncü sahifede) 

amıpııınmuınumnun 

Macar Başvekili 
Viyana' da 

M. Gömböş Viyanaya 
hareket etti 

-o--

Macar misafirler Viyanada 
üç giin kalacaklar 

PEŞTE 8 (Milliyet) - Avusturya 
Başvekili M. Dolfus'un daveti üzerine 
Macar Baıvekili M. 
Gömböş refakatle • 
ride Dahiliye nazı• 

. rı M. Fişer, Ziraat 
nazırı M. Dr. Kalay 
olduğu halde bu • 
gÜn Viyanay& hare 
ket edecektir. Viya 
yana civarında ıe .. 
reflerine bir av eğ ... 
lencesi tertip edil • 
miıtir. Viyaıia'da 
Macar miaafir.leri 3 
gün kalacakla;dır. 
Bir hafta aonra ya· 
ni 17 ikinci teırin·: M. Gömböşün son 
de Macar Baıvekiti· · bir resmi 
M. Gömböı refaka~ - . · 
tinde Hariciye nazırı M. Kanya ve Ha 
riciye nezaı:etindeıi bir çok yüksek me 
murlar bulunduğu -halde Ankara ya ha 
reket edecektir. Avdetlerinde, M. 
Gömböş, Macar ihtilalcilerinden Ra • 
kotsi'nin Tekirdağında -tamir edilen 
evinin resmi kÜ~adı nıerasiminde ha
zır bulunmak için oraya, oradan da 
Rodosa hareket edeceklerdir. Baıve

· kiı Hazretleri gene Rodostan lstanbul 
tarikile hareket ederek ikinci teırinin 
26 aında Sofyada bulunacaklardır .. 
Sofyadan 28 Teşrinisanide Peıteye 
hare!·-~ aıeceklerdir. 

Sırrı Bey 
-·-

Düyunu umumiye komiserli
ği başkatibi oldu. 

ANKARA, 8 <Telefonla) - Ma 

Sırrı Bey 

!iye Vekiileti Na

kit itleri müdürü 

Sırrı Beyin Dü
yunu umumiye 

komiserliği baş • 
katipliğine tayi -
ni Vekiller Heye
tine arzedilmiş • 
tir. Nakit işleri 
müdürlüğüne ta • 
yin edilecek zat 
henüz belli değil 
dir. 

Memurlar ve 
Onuncu yıl 
Kazanç vergisi kesilmi
yeceği haberi doğru değil 

ANKARA, 8 (Telefonla) -
Büyük bayram münasebetile me
murin maaşlarından kazanç ver -
gisi kesilmemesi hakkındaki şayi
alar üzerine alakadarlardan yap • 
tığım tahkikat neticesinde böyle 
bir şeyin varit olmadığı, yalnız 
kanun mucibince maaş ve ücretle
rin bu ayın 28 inde tediye edilmiş 
bulunacağını öğrendim. 

Diğer taraftan Cümhuriyetin onun
cu yılını kutlulama komisyonu emrine 
verilecek o.lan 50 bin lira için Millet 
Mecliaine gelen layiha bütçe encüme
nince aynen kabul edilmittir. Perıem
be günü heyeti umumiyede müzake
re edilecekt 'r, 

Celal Bey avdet etti 
ANKARA, 8 (Telefonla) - Tokat 

ve Turbala gitmi§ olan lktısat vekili 
Mahmut Celal Bey ve refakatindeki 
zevat bu aktam Ankaraya avdet et• 
mişlerdir. 

-o---

M. Dollfuss'e suikast yapan 
adamın ana ve babası 
ViYANA, 8 (A.A.) - Başvekil M. 

Dollfuss'e suikast yapan Dertil'in ana 
vo babası olup dün Viyanaya gelmiı o
lan Guenther ve karısı sorguya çekildik 
ten sonra bir ihtiyat tedbiri olmalt ÜzP. .. 
re tevkif edilınişlerdiı·. 

• 
·Köylü Buğdaylarını 
kolaylıkla satabilecek 

İktısat vekili son seyahatinde köy
lülerimizin dertlerini dinledi 

Tokatta ucuzluk, Tur halda sevinç 
"lktısat Vekili 

yin refakatinde To
kat ile Turhala gİt
mİf olan arkada§•• 
mı:z seyahat intiba

larının bir hül<isası 

nı Ankaradan tele

fonla bildirmiştir. 

Arkadaşımızın mü· 

ıahedelere müste • 

nit diğer yazoılannı 

müteakıp gürı1erde 

neıredeceği..z.,, 

ANKARA 8 (Te- lktııat Vekilinin son seyahatinde uğradığı To-
Jefonla) - Toka· kat şehrinden bir manzara 
da kadar kısa bir seyahat memleke reffü oldu diye muhitte memnuni • 
tin feyizli bir mmtakasını görmeme yet hissedilmektedir. 
fıraat teşkii etti. Münbit topraklan Stok mal kalmadı 
emsaılsiz mah~ullerile mütemayiz Tokatlılar aon buhran aeneleri-
Tokatta bu sene mahsul her aene .. ne ve bu senelerin tesirlerine göğüı 
kine nisbetle çok daha İyidir. Bura- germeği hilmiıler ve az zararla bu 
da her bir tanesi iri ceviz büyÜklÜ· badireden kurtulmağa çalışmışlar-

ğünde güzel üzüm ve ayva büyük- dır. Bazı ihracat maddelerimizin 
lüğünde §eftali yedik. ve atok mallarımızın takasa tabi 

Ucuzluk tutulmut olmaamdan bu muhit te 
Hayat çok ucuzlamııtır. 120 ta· istifade etmi§ ve hu havalide atok 

ne salatalık 5 kul'llşa, üzümün ve mal kalmamışbr. Bu vaziyetin To-
§eftalinin batmam 40 • 50 kuruta katta tahsilat iılerinde de tesiri 
satılmaktadır. Yumurtanın tanesi görülmüş, tahsilat normal haddini 
bir kuruştur. Ve son günlerde yu- bulmu§tur. Tokatlılar aon seneler· 
murta fiyatında iki üç paralık te • De11amı altıncı sayfada 

Lehistanda Türkiye lehine 
tezahürat yapıldı 

"Tarih, Türk askerleri kadar cesur 
insanlar asla tanımamıştır,, 

-~~...-----~~~ 
Mareşal Pilsudski'nin ziyafetinde Leh ceneralinin 

mühim bir nutku .. 
VARŞOVA, 8, (A.A.) - Lehiatan 

Ajan•ı bildiriyor: Cuma günü Trekovi 
de Kral Sobi~ki'nin hatırasını taziz 
için yapılan büyiik askeri mera.sim 
Türk • Lehistan dostluğunun tezahü • 
rüne vesile olmuıtur. Türkiye masla
hatgüzarı ve ataıemiliteri_, Mare§al 
Pilaudski tarafından kendi çadınnda 
verilen öğle ziyafetine davet edilmİ§· 
)erdir. Ziyafet eınasmda Jeneral Vie-

nieva Blugof Zavaki, Mare~al'den söz 
alarak Türkiyenjn mümessillerine· hi
taben demiştir ki: 

Asil Türk milletinin ile ordusu mü
messillerinin bizde uyandırdıkları his 
leri ifade için müsaadeni~i rica ede
rim: 

Lehistan ve Türkiye u.zun asırlar 
biribirlerine karıı harp etmİ§lerdir. 

(Devamı Z inci sahifede) 

Dün futbolcüli.iğilmuzun yüzünü ağar tan bir mu11affakıyet kazanan Fener • 
Beyiktaı muhtelitinin ma pndan bir iki intiba 

Macar takımını yendik! 
ener - Beşiktaş muhteliti 

karşı 3 sayı yaptılar 
2 ye 

Nlacar profesyonel muhteliti ile i • 
kinci maç dün Taksim stadyomunda 
Fenerbahçe • Beıiktaf muhteJiti ile 
yapıldı ve Macar takımı üçe karıı iki 
ıayı ile yenildi. Fenerbahçenin cuma 
günü çok güzel oyunu neticede 3 · O 
mağlubiyeti kurtaramaml§tı. Dünkü 
oyunda takımımızın muhakkak su -
~ette galip geleceğini iddia edecek bir 
kim•e de olamazdı. Çünkü kar~ımız • 
daki takım cidden çok kuvvetli bir 
ekipti. Günün pazar olmasına rağmen 
havanın güzelliği stadyuma oldukça 

mühim bir kalabalık toplamı§tı. Saat 
16 da evvela Macarlar arkadan kır • 
mızı - beyaz forma giymi~ bizim ta .. 
kım göründüler. Hakem Ateı • Güneş 
kulübünden Adil Giray Beydi. Takı • 
mıırilz §U auretle teıekkül etmiıti: 

Sadri 
Hüsnü Yaıar 

Feyzi Fikret Esat 
Eıref Muzaffer Zeki Hakkı Niyazi 

llk hücumu biz yaptık. Onların 
müdafaası iade etti. Onların mukabil 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
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Roma mektubu 

2000 sene evvelki Roma 
yörüyüşünün abidesi 

Bu merasimde Duçe, Caesar' dan 
daha fazla alkışlandı 

Roma diktatörü Caius Julius Cae ... 
sar, (Is. ön. 48) de), Galliya fethin -
den döniifünde, PompeiııSe karıı yü
riırken, Adriyatik yalısında ıimdiki 
Rimini kasabasına vannca, Senatus 
'lln bir emrini ahnı§b. Senatua, ken
disine ileri yürüyüıü yasak ediyordu. 
Caesar bu emri dinlememitti; Rubico 
dereıini aıarak Roma'ya yürümüı ve 
Pompeiu.s'ü yenerek Roma diktatörü 
olmuıtu. 

Romalılar, denizaşırı ve Alpler 
aırn bir çok fetihler yapDllf olan 
Caeaar'ın türlü heykelini yapmrılar -
dır; tarih 2000 yıldır Caesar'tan bah
aeder. Fakat, bu Roma İmperatoru .. 
nun, Rimini'de, onun lejiyonlarına Ro .. 
ına Üzerine yürümek kumandaamı ver 
digi meydanda broı.ozdan bir heyke
lini dikmek ıimdiye kadar kimaenin 
aklına gelmemiıti. İtalya yarımada -
ıında, Caesar'taniki bin yal aonra ya .. 
fayanlar için zaten o yürüyüşün bir 
mana11 olamazdı. 

Fakat Musaolini böyle düıünıne -
miştir. Musaolini, Romada diktatörün 
bronzdan bir heykelini döktürerek 
Rimini'ye göndenniı ve onu. büyük 
fetihcinin lejiyonlanna yürüyÜ§ emri
ni verdiği noktaya diktirmittir. 

Bu heykel geçenlerde büyÜk bir 
kalabalık önünde, büyük §enlikler ve 
büyÜk nutuklarla açıldı. Bütün lta!
yanlar, o gün, Rimini'de Cae.sar'ın 
heykeli önünde söylenen ıu aözleri 
dinlediler: 

•• .... Roma vatanının büyiik. saatle
rinin başlangıcında iki büyük inkılap 
olmuıtur: Biri, Rnbico deresini aşa • 
rak Senatua'ün kötü idaresini yıkmak 
ve Romanın fetihlerini kurtarmak ü • 
zere Romaya yürüyen Caesar'ın inkı
labı .. Öbürü, Carşo zaferini kurtar • 
mak için Romaya yürüyen Mu•solini
nin inkılibı. 

"···· Millet, fU ande, İmperatorluğu 
yarabnakla neticelenen iki bin yıJ ön
ceki inkılipla, Caesar'ın izleri üzerin
de yürüyen bu aon inkılibı, ikiıinin 
de hedef birliğini duyuyor. 

" •..• Burada iki ad birlqiyor: Ca
esar'ın adı ile Mussolini'nin adı. Ne • 
ı~kim , tarihte, Caesar'a Mussolini ka
dar benzeyen adam yoktur ..• " 

Bir jeneral şu sözleri aöylemiıtir: 
" .... Cae•ar'ın gözdesi olan X Jejiyo 

nu örnek alacağız. O lejiyonu ki, ta· 
arruz kabiliyeti, ıaradmaz kuvveti ve 
kat'i inanı ile bütün dünya için biri
cik örnektir ..• Bizim milletiıniz, ailih 
altında, eıki lejiyoncuları kıakanacak 
vaziyette değildir. Bizim bereketli o • 
valanmızın ve vadila:imiz:in İnRnlar, 
bizim Appenin'lerimizin ve Alp'leri .. 
mizininaanlan, Scipio'nun, Marius'ün, 
Silla,run, Pompeius'ün ve Caesar'ın 
dünya fethine ıaldırdıklan aıkerleri
nin yüreğini taşıyor ... " 

Meraaimden bahaeden gazete ya
zıyor: 

" 
"Nutuklar bitmitti. Binlerce ses, 

duçeyi Rimini'de gönnek isteriz, diye 
bağrnyordu ... Büyük kalabalık, sanki 
o da, İmperatorluğu kuran gibi, bura
da hazlr bulunuyormuş gibi, uzaklar
daki duçeyi çağırmakta devam edi • 
yor. Muhakkak ki Roma üzerine yÜ
rüyüı kumandanının mineviyeti bü .. 
yük Romalının heykelinin yanıbatın
da, millete, Caeşar'ın İmperatorluk 
yollarını itaret etmek için burada 
bulunuyor." 

Mus.olini, bir heykelini yaptınp 
Rimini'ye hediye ettiği Cae•ar'ın bir 
büstünü de Romada, yeni açbrdığı 
/mfHro (imperatorluk) avlı caddenin 
batına diktirmiıtir. 

Hiç ,üphe yok, Romalı diktatörün 
ne Rimini"deki statüsü yalnız Rubico 
deresini aşbğı, ne de Romadaki büstü 
y~l?ız .R~ma Senatus'ünü yendiği için 
dikılmııtır. Bu heykeller onun fetib
leriru~ karırlığrdır. MusO:,lini bu bey
kellerı, yarımadada yarabnak istedi
ği fetihçi ruha iki bin yıllık bir tarih
ten Örnek vermiş olmak için döktü .... 
rüp diktirmiıtir. 

Rimini'de, 10 eylülde yapılan me
rasimde duçenin adı Caesar'm adı ile 
yanyana andmış ve duçe Cae.sar'dan 
fazla a.lkrılanmışbr. Bu alkı,layanla • 
rın ne düıündükleri pek bilinmez· 
fakat duçenin, birgün, Milano'da Ro'.. 
ma Üzerine yürüyüş kumandaaını' ver
diği gazete idaresinin önünde kendi
si .. iç.in d_e .böyle bir heykel dikildiğini 
gonır. ıı:~bı olduğuna fÜphe yoktur. 

. Bu~k olmak isteyenlerin büyiik 
dilekten, onlara çok görülmemelidir. 

s. s. 

Komşu memleketlerde 

Bulgarlar Balkan misakını 
imza etmiyecekler mi? 

Milli teşekküller bir kongre yaptılar 
· ve bazı kararlar verdiler 

Bizdeki 9. ~okomotifi Bulgarlara mı vereceğiz? 
SOFYA, 8 (Millıyet) - Balkan nin çalışkan · · ber 

l<onkaferansmın Seli.nikte toplanmaıırun dan ileri gel.;.:~fed';';."çM .. r~lmal:n-
lnu rrer olması münaıebetile Bulgar Pomakla h ... T': us uman an 
üniversite talebeleri, Makedonya, Dob- gitmekte~· ~suı~ k urk mekteplerine 
ruca, Trakyali Bulııar gençleri birlik- d . ır er. a at halen Rodoplar 
leri, Ot eh Paiıiy, Kubrat, Rodna Zat- g:'ı;. ~·~n:aı°, ~el~~· Tozluk ve saire 
tita ve saire gibi Bulııar milli t ekkül-

1 
• n a a ar. a ır çok Türk mek • 

leri 5 eylülde fevkalade bir iç~ ak :epl':ın kapandıgından Pomak çocuk-
tederek şu kararlan ittihaz ebniıl.,,.:: bani duilınlcarkmed~teplerine gitmeğe mec 
dir: u e e te ırler. 

1 - Bal!<an .~....ıu ve mukaveleleri Bulgaristandan gelenler 
Bulgar ekallıyetinın hukukunu ve mü- FLIBE · · 
dafaasıru temin etmeğe aalahiyetleri o- t .. k • 8 (Millıye~) - Flibede 
lamıyacağından kat'iyyen Selirukte Bul- tur b ç~dRog?.P gaz.ete11, Ankara ve la
gar nnırahhaalan tarafından Balkan mi ~ u . a. umhunyet bayramı tenlik. 
sakının imzalanmamu • lenne rıtırak etmek Üzere büyük b. 

1
• aeyah t t rti · ı ır 2 - Umum Balkan sulbunun müda- ti • . ~ P etmıı erdir. Bu aeyaha-

faası için, Bulgar murahbaslan tarafın- t n ~~artı. ve kayıt muamelesinin 10 
dan bir muhalif layiha hazırlanmas etrm~nıye kadar devam edeceği 

L Bulcanstan halkına bildirilmekted· 
Bu !garların 9 lokomotifi Türkiy~ ıeyahatine bir çok Bulııari;: 

SOFY A 8 (Milliyet) Utro tanılı Turk ve Bulcar daha ittirako ha 
' - ga- zır namaktad 1 

zeteıine göre: 1918 ıeneai ıulh müza- ır a.r. 

kereleri esnasında Şe~ Trakyada ka- Makedonya Bulgarları r 00 b"ı n 
lan 9 Bulgar lokomotifı büyük itilaf • • · 
d~vletleri tarafından iıgal edilmiıler- ımzalı hır muhtıra verdiler 
dı. ~FY A! - ~edonya Bulgarlan 

Bilahara çekildikleri :zaman lokomo- cenuyetlerı, Cemıyeti Akvama ·· b. 
ti!ler Türkiyenin elinde kalmııbr. Şim- İmzalı bir muhbra ııönderrniıl~"; Ô°,. 
dıye kac;Iar . ~ür!llye hükiımeti, Bulgar muhbrada ekalliyet haklarından mai. 
lokomotiflerıru bır çok sebepler göıte- edil~ ~edonya Bulgarlannm el:' 
rerek Bulgariıtana iade etmiyordu. vazıyeti izah edilmektedir. 

Fakat lımet pllfa hazretlerinin Sof- 8 te,rinievvede, Bulgariatanm Yugoı-
yayi ziyaretleri esnasında Türkiye bu ~~Y.~ il~ anı_.,ıması aleyhinde Sofyada l 
lokomotiflerin tekrar Bulgaristana iade buyük bır mıting yapılacakbr. Bu miting 
edilmesine razı olmuştur. Lokomotifler de, Makedonya Bulgarlarınm kurtarıl· 
1:ürkiyed~ o kadar kullanılmadığından ması da i.stenecektir. Bütün Bulgar fır-
bıraz tamırle tekrar Bulgariıtanda fa- kaları ı·eıaleri, Çaribot mmtakasmın Bul 
aliyete geç~bileceklerclir. Bugünlerde, garlarına ekalliyet hukukunun tanınma• 
Bulgar demıryoUarı müdüriyeti, ıarki 11"' ve ıonra Yugaslavya ile itill).f edil-
Trakya demiryollarını iıleten "Ornital meıini istiyorlar. · 
Şıned de Fer., tirketiain himayesinde Bombayı kimler attı? 
o~an. 9 !'lull!ar lok?motifi~n Bulgar 
hukumetıne ilhak edılmeıi ıçin teıebbü
aatıa bulunacaktır. 

Bu~g1risla11da Türk köyl illeri 
. SOFY !'• 8 (Milliyet) - Bulgar 
ıktıaat planının nasıl tatbik edildiğini 
tetkik etmek Üzere Bulgar Ziraat na
zırı M. Muraviyev bir hayli zaman -
danl>eri Pomakların yaşadığı Rodo;> 
ormanları eteklerinde birçok köy ve 
ıehirleri gezmektedir. Bu seyahat es
nasında Kırcaliye de ufrrayarak bir 
Türk çocuğile iki Pomak (müslüman) 
çocuğunun maruf Sadovo Zjraat mek 
tcbinde nezaret hesabına okutulması
nı temin etmİ§tİr. M: Muraviyev'in bun 
dan maksadı da Bu1gariatan tüı·kleri-

Suriye gazetelerinde okunduğuna gö
re Berutta Alman konaoloıhanesine a
tıla!' bomba hadiaesi etrafında ıiddetli 
takibata. g~en zabıta, Ohanea ogulyan 
ve Serkis Pıranyan adlı iki ermeni ko
müniıti tevkif ebniıtir. 

Yapılan tahkikat, konsoloıhan~ye ko
münist bayrağını asanın Ohaneı ve bom
bayı fırlatanın da Serkiı olduğunu mey
dana çıkarmı§br. ~ 

Bunlar, cürmü itledikten aonra biraz 
ötede kcndileı·ini beldiyen otomobile bi
nerek kaçmıılardır. 

Zabıta bunların arkadaşlarını da a
ramaktadır. 

Komitecilerle bir müsademe 
A TlNA, 7 - Son ııünler zarfında 

MiLLiYET PAZARTESi 9 TESRINIEYVEL 1933 

HARiCi HABE LE 
Bulgarissanın 
Mali vaziyeti 
Milletler cemiyetine bir 

rapor verilecek 
PARIS, 8 (A.A.) - Bulgariıtanın 

mali vaziyeti hakkında Milletler Cemi
yeti mali işler komitesi ile M. Moucha
noff arasında 4 Eylüldenberi yapılan 
konuşmalar dün akşam üzeri bitmittir. 

Geçen hafta Maliye nazırı ile Bul
gar Düyunu umumiye müdürü arasın
da Cenevrede yapdan fikir teatisinden 
sonra ııiritilen mükalemeler Milletler 
Cemiyeti mali işler komitesi ile onun 
tavsiye ve yardnnlarma bat vurmuı o
lan merkezi ve prki Avrupa memleket• 
lerinden bazısı arasında mevcut müna
sebetler çerçevesi içinde yer bulmakta
dır. 

Bu komite Bulgaristandaki vaziyet 
hakkında reımi bir rapor neıri için ara
cılık <ıdecektir. Bu rapor gelecek hafta 
sonunda Milletler Cemiyeti meclisine 
verilecektir. 

M. Titulescu'nun 
Varşova seyahati 

VARŞOVA, 8 (A.A.) - Romanya 
Hariciye nazırı M Titulescu'nun Hari
ciye nezareti yüksek memurlarından iki 
kiti ile birlikte 9 birinci teırinde Var
ıovaya gelmesi beklenmektedir. 

M. Titulescu, Lehiıtanda b~lunaca
ğı milddet zarfında mutaarızının tarifi 
hakkında 3 temmuzda Londrada imza
lanan itilifnaıneyi, bükümeti namına 
tasdik edecektir. 

Bu iıiliif, Sovyet Rusya ve Romanya 
hüklimetlerinin ayni zamanda imzala
dıkları ilk siyaıi vesikadır. 

Siyasi mahfiller, Lehistanın Roman
ya ile Sovyetler arasında bir mutavasSlt 
rolü oynamak istediğini ehemmiyetle 
kaydettikten sonra diyor ki: 

'•Bükreş ile Varşova arasında husule 
gelen anlaşma, ıarki Avrupa sulbü için 
ehemmiyetli bir teminat mahiyetinde
dir. Bundan dolayı Londra misakının 
tasdiki Lehistan için bir muvaffakiyet 
teşkil eder. --o--

Reichstag yangını 
Muhakemesi 

LEYIPZIG, 8 (A.A.) - Volff A· 
jansından: 

Reichıtag yanguu muhakemesinin 
dünkü celsesinde reiı ııelecek Salı gü
nünden iti'>aren muhakemenin Berlin
de Reichstag Meclisi binaımda yapıla
cağını bildirmiıtir. 

LEIPZIG, 8 (A.A.) - Havı1'11!jln-
4ı bildiriyor: 

Muhakeme celsesinin tekrar açrlma
sında Popof ile Tanef, 27 ıubat ~üaünü
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ne suretle geçireceklerine ve val<ıtleri· 
ni naııl istimal ettiklerine dair gayet a
çık tafsilat vermiılerdir. 

Dimitrof, Reichstag'ın yandığı 27 
Şubat günü M;ınilıte geçirmit ve o ge
ce Münibten Berline dönmüttür. 

Bir kadın Berlinin garp mahallerin
deki lokantalarmdan birinde V ander 
Lubbe'yi 27 Şubat günü Dimitrof ile 
beraber gördüğünü iddia etmi§ti. Da
ha sonraları bu tahit ortadan kaybol· 
mut ve bir daha bulunmasına imkan ha 
sıl olmamıştı. 
Dimitrof, bugünkü muhakemesinde bu 
cihetin takdirini hakime bıraktığını bir• 
çok defalar söylemittir. 

-o--

Hindistanda müfritlerin 
istedikleri 

BOMBA Y, 8 (A.A.) - Hint caze
telerinin hepsi Hindiıtan Kanunu Eaa
ıiıi hakkmda M. Churchill'in ileri sÜr• 
düğü teklifleri tiddetle reddebnektedir. 

Hint Milliyetçileri fırkasının ileri ge 
lenlerinden Tandon, geçenlerde fırka· 
dan ayrılanlarm bqına geçen Mehru' -
nun ortaya sürdüiü programı ve gös
terdiği komünistlik temayülerini ıiddet 
li itirçlarla kar§ılamııtır. 

Mehru'nun programında fU madde
lerin bulunduğu aöylenmektedir: 

1 - Ahalinin ayrıldığı muhtelif 11-
nıfların tam istiklAlini ilan etmek. 

2 - Kapitalizmi ortadan kaldırmak. 
3 - Yerli prensleri tahtlarından İn· 

dirip uzaklaıtırmak. 
4 - Gandhi'nin hüküm ve nüfuzun

dan ayrılıp kurtulmak. 

5 - Hint hükUıneti ile her türlü me
ıai ittirakini keamek. 

Programın bu mahiyetinden dolayı
dır ki, yerli prensler Gandhi ile elbirliği 
etmeğe hazır bulunmaktadırlar. 

Bulgar çeteleri fazla faaliyet cöıtermeğe 
başlamıılardır. Yunan toprağına giren 
bir çete Gümülcüne ile Kılkıt araımda 
Yunan müfrezeleri tarafından ııkıtbrıl· 
ıruştır .. 

Bunun üzerine müaadcme bqlamq 
çarpışma üç saat sürmüştür. Müsade· 
mede üç komiteci ölmüş, bir kiıi yaka
lanmıştır. Diğer komiteciler Bulgariıta• 
na kaçmışlardır. 

Kaçanların, Sırbıstanda Milofçada 
tren yoluna bomba koyan ve Sırp aske
ri karımnda Yunan toprağına kaçan 
kimseler oldukları söyleniyor. 

Tutulan komiteci Gevgili havafisinden 
Gozulof iımindedir. Kendiıi sorulan ıu
allere hiç bir cevap vermemektedir. 

Bundan batka 14 kitilik bir çete de 
Yunan toprağına ginnıt ,a:kat ıonra tek 
rar çekilmiştir. 

Yunan hudut kumandanlığı tedbirler 
almıtbı·. Sırp Makedonyasında Sırp 
askerile komiteciler arasında bir çok 
müaademeler olduğu haber veriliyor. 

Fransa ve 
İtalya 

---iki hükumet arasında 
anlaşma oldu 

CENEVRE, 8 (A.A.) Pariı ve Ro· 
ma hükümetleri arasında yapılan nota 
teatisi (12 eylül tarihli Fransız muhtı
rası ve 30 eylül tarihli ltalyan muhtıra 
ar) iki hükümet araıında muvaffakiyet
li bir anlaşma neticesine ulqmııtır. 

Alakadar devletlerin Cenevredeki 
mümeHillerine danııtıktan aonra bu iki 
muhtıra arasmda mukayeaeli bir tetkik 
yapmağa M. Paul Boncour tarafından 
memur edilen Cenevredeki Fransız mu• 
rahha11 M. Germain Martin, buıule ge 
len bu anlaşmayı M. Paul Boncour'a bil 
dirmittir, 

Profesör Einstein 
LONDRA, 8 (A.A.) - Profeaör Ei

nstein, Southamton'a gitmek üzere Lon 
dradan ayrılmııtır. Profesör oradan va
pura binerek Amerikaya gidecektir. 

Akalliyetler için 
CENEVRE, 8 (A.A.) - Tahrir ko

nliteai, Franaız murabbaı heyetinin tek 
lif ettiği karar suretini ittifakla kabul et 
mi~tir. 

Bu karar suretinde bütün memleket 
!erde ırk, din, ve dil cihetinden akalli
yet tetkil eden halka hürmet ve riayet 
göıterilmeai hakkında 1922 :J'l)ında Mil 
!etler Cemiyeti heyeti umumiyeıi tara
fından teyit edilen esaı habrlatılmııtır. 

Komite bu karar suretinin ikinci k11 
mıru tqkil eden ve Yahudilerin himaye 
sine dair olan fıkrayı da, Almanya ha
riç olmak üzere, ittifakla kabul etmiı
tir. 

Lehistanda 1 .. ürkiye 
Lehine tezahürat 

(83§• 1 inci .abifede) 
Fakat bu mücadeleler, daima aaalet
le, kahramanca, mertçe cere;)lan: et .. 
miştir. Mücadele ne kadar fazla ol • 
duy•a, Lehlilerin muarızlarına karfC 
olan muhabbet ııe takdirleri ele o nia
bette artmqtır. Bu muhabbetin müte
l<abil bulunduğuna eminim. Tarih, bu 
nu isbat etmi§tir. 

Voroııno meydan muharebennclen 
sonra I676'da mütareke imza olunclu
i:u ııakit Türk ordusu kendiliiinden 
Jan Solieaki'nin önünde geçit resmi 
;yapmııtır. 

Choain meydan muharebeainclen 
sonra Jan Solieski, zeııceaine ıöyle yaz 
mıftır: 

''Zayiatımız çok ağudır~ Kargılan -
mızın yarı11ınclan fazlası kınlmııtır. 
Taıih, Türk aakerleri kadar ceaur in
sanlar asla to.nunamııhr.'' 

Tarih iki muhaşım ıöııalyeleri ara • 
sında Şark adetleri ııeçhile hançeı;Je
rin üzerine nı dökmek auretile akteClil 
miş birçok cl0&tluk misalleri kaydeder. 

Muharebeler bitmiş ve dost 
luk başlamışhr. Mütemadiyen 
artan bu dostluk Büyük Kuru 
cu Gazi Mustafa Kemal'in ida 
resi altında Türkiyenin sarfet
tiği gayretlere karşı duyduğu 
muz hayranlıkla haşhaşa git -
mektedir. Bu çifte dostluk ve 
hayranlık hislerile hareket e • 
derek asil Türk milletinin ve 
asil Türk ordusunun ve yük -
sek devlet adamı Gazi Musta
fa Kemal'in şerefine bardağı -
mı kaldırıyorum, 

Bu eanada orkestra Türk istiklal 
marşını çalmağa batlamııtır. Ziyafet 
eanaamda Mare§aol Pilaudıki, Türkiye 
maslahatgüzarı ve ataıamiliteri ile 
uzun müddet görii§miiftür. 

Yeni polis mektebi 
Ankaradaki mektep nasıl 
olacak, neler okutulacak? 

Ankarada inşaaı kararlqtınlan poliı 
mektebinin yeri tayin edil.nüJtir. 

Mektep Milli müdafaa Vekaletinin 
arka11nda yapılacaktır. Hazırlanan 

planlardan ikinci tetrin sonuna ka • 
dar hancisi kabul olunursa d..rhal iıı· 
ıaata bqlanacıı.kbr. Burada mektep 
açılınca lstanbul poliı mektebi bir 
kurı halinde l<alacaktıT. Burası yalnız 
poliı namzetlerile belediye zabıta me 
murlarına mahsus olacakbr. Ankara
daki mektebe lıtaııbul kunıunu bitiren 
ler alınacaktır. Ankara polis mekte -
binde rütbeli zabıta memurlan yani 
birinci, ikinci, üçüncü komiaerlerlo 
merkez memurlan için de ayrıca orta 
ve yÜksek kuralar açılacaktır. Zabıta 
memurlarına en son terakkjyata cöre 
lazım gelen bilciler öğretilecektir. 

Mektebin yükaek kurslarına emniyet 
memurlarınm da iıtira.1fi etrafında ta ... 
savvurlar vardır. Mektebin Avrupa 
zabıta teıkilab ile de münasebeti ola
cak, mektebin :ıabıta terakkiyatına 
dair konferanslar verilecetkir. Mekte
bin planında çok geniş bir konferans 
salonu vardır. Söylendiğine göre Av
rupada bile emsaline nadir tesadüf e
dilen bir zıı.bıta mektebi açılacakbr. 
3 geneden beri Berlinde cinai kısım 
tahaili yapan polis memurumuz birkaç 
ay sonra ııeleeektir. Kendisine Anka
rada açılacak polis mektebinde vazi
fe verilecektir. 

... . · ..... '. D.A&i 
Balkan oyunlarında takı 

mımız üçüncü geldi 
Atletlerimiz çarşamba sabahı geliyor 

lar. Dün müsabakalar bitti 
AT/NA, 8 ( Atletlerimizle giden muharririmizden) - Dördün 

Balkan oyunlarının son müsabaka& ı bugün yapılmıfhr. Dört yüz metr 
de Mehmet Ali dördüncü, Ciritte Karakaş dördüncü, üç adımda Sel" 
dördüncü, Tevfik altıncı, bin bef yüz metrede Buim altıncı gel:>ıifl 
dir. Dört kere yüz metre bayrak m üsabakcuında takımımız ikinci gelıl 
Umumi ta&nilte Romanya ile beraber üçüncü geldik. Çar,amba saba 
lstanbuldayız. 

Demir sanayiimizin inkişafı 
tetkikat yapılıyor 

• • 
ıçın 

"ANKARA, 8 (Telefonla) - Memlekette demir sanayiinin inJd 
falı için melqul demir madenlerimizden en elverİ.fli oldukları fimJİ 
ye lw:dar toplanan maliimattan anlaşılan F ar(lf ve Piyrut dağı mad 
terinde tetkikat yapmak üzere yann bir len heyeti Ankaradan 
la çıkmaktadır. 

Maden ifleri umum müdürü 
yelle mütehcusıs jeoloğ Doktor 
Bey vardır. 

Bekir Vehbi Beyin riyaset ettiği 
Voli/ ve maden mühendisi Kem 

Tetkik seyahati 15 gün devam edecek ve bu arada Söğütözü k .. 
mür madeninin demir istihsalinde yüksek fırınlar için mahrukat old 
rak kullandmağa elverişli olup olmadığı da araşhrılacakhr. 

Tıp kongresi ve sergi açılıyor 
ANKARA, 8 (Telefonla) - Bu sene Tıp kongre•i ayın yir 

birinde açılacaktır. Tıbbiye sergisi de ayni gün açılacak ve heri • 
de üçer gün devam edecektir. Gerek kongre ve gerek •ergisinin yeri 
tayin edilmif olacak ve serginin hazırlanmıuına ayın onundan itibd 
ren ba1lanacakhr. 

Kambiyo talimatnamesi hazır 
ANKARA, 8 (Telefonla) - Maliye Vekıiletince hazırlanan 

biyo talimatnamesi lôyihası bugünlerde Vekiller heyetine arzedilece 
tir. 

• 
Iktısat vekaleti baş mü/ ettişliği 

'ANKARA, 8 (Telefonla) - iş Bankası Başmüfettişi Sami Be 
lktuat Vekıileti B(lfmÜşavir ve mü lettifliğine tayin edilmiştir. 

Silahsızlanma konferans 
bir netice verecek mi? 

Fransız Başvekili beynelmilel a ş 
olmazsa si~ahlarımızı azaltamayız diyo 

PARIS, 8 (A.A.) - Havas ajan-
11ndan: 

M. Oaladier, Vi1iye citmek için sa
at 8,52 de Bouget tayyare limanuıdan 
Air - France
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kumpanya11na ait bir tay
yareye binerek havalanmıftır. M . Dala
dier, hareketi eına11nda M. Cot tara· 
ftndan selimlanmııJbr. iM. Daladier, Vi
tiye gelerek Radikal aoıyaliıt kongre
ıinin toplandığı salona girince coıkun 
alkıılarla karıılanmı§br. 

Kongrenin kapanması münasebetile 
verilen ziyafette M. Daladier bir nutuk 
aöylemİf ve bu nutkun harici siyase
te ait meıelel..,den bahseden kıamında 
demiştir ki: 

"Bütün dünya bizim ıulh istediği
mizi bilmektedir. Biz, bütün dünyanın 
menfaati için kendiliğimizden tarihte e
ti göriilmemit derecede çok fedakar
lıldara katlandık. Biz, intihap ettiği 
yahut katlandığı idare tekli ne oluraa 
olsun hiç bir milleti ne tehdit ebneği 
ne de hor gönn<ii zihnimizden ııeçir
,.Uyoruz. 

itte bunun içindir ki, biz ıilah kuv
vetlerinin tedrici bir surette azaltılma
sını, devamlı ,,., otomatik bir tarzıl'a 
mürakabe edilmeaini temin edecek doğ
ru ve samimi bir beynebnilel an!aıma 
haricinde ıilah kuvvetlerimizi yeni bat
tan azaltmağı hiç bir vakıt ta kabul 
etmemeğe azmetmit bulunmuyoruz. 
Böyle bir itilif elde edilecek oluraa, 
onun fili teminata bağlanma11 lizım ge
lir. Hükümetimizin aldığı bu vaziyet, 
herhangi bir pazarlık imkinrnı ortadan 
kaldınr. 

M. Daladier, bugÜn yapılmakta o
lan müzakereler hakkında izahat vere
cek vaziyette olmadıimı bildirmiı ve 
demiştir ki: 

"Bir taknn tenkitlere rol açmak teh
likesini göze alarak, fakat bütün fikri
mi olduğu gibi aöylemek arzusu ile mü
tehauiı olarak diyebilirim ki, ıili.lı 
kuvvetlerinin tedrici surette azalbl
maaı ve mürakabeye tabi tutulmall ka
bul eclilmiyeeek oluraa, bütün hükiimet
ler hüsnü niyetle harelı:et ettikleri tak
ıdirde yeni bir harbin Avrupa medeni
yetinin yer yüzünden kalkmaıı netice
aini doğuracağı yolundaki iddianın 
doğruluğunu bir türlü kavrayamıyo-
nnn.,. 

ı Hiç kimae Almanyayı küçük düıür
mek Ye bor görmek düıünceaini zihnin
den ıreçimıiyor. 

"Alınanya idaresi batında bulunan 
hükiimeti vasıtaaile ıulh arzusunu ale
ni surette teyit edip durmaktadır. Fa
kat enikunu mu~lMfun aweri teıkilat 

• albna alınımı ~ı>afık ' kiltle1erln 'biti
birini takip eden tezahürlerinin, nüma
yiılerinin manası ne olabilir? 

Almanya, tili.lıları azaltma yolu üı
tünctelü ilk 11Q,rfialeye yaklaımaktan 
niçin çekiniyor? Sili.lıları azaltma huıu
ıunda bir mukavele İmzalanacak olur
sa, o mukavelenin tatbik mevkiine kon
masından pek az bir zaman ıonra İm
ha edilmesi lazım gelecek maıraflı bir 
harp levazımı tedarik etmek için neden 

1 
bugün kendisine bir hak 
istiyor?.,, 

Henderson bedbin .• 
LONDRA, 8 (A.A.) - M. H 

son ile M. Edftl C-reye ıritmek • 
re Londradan ayrılnuılardır. 

M. Henderson, hareketinden ev• 
gazetecilere yaptJiı beyanatta ko 
ran11n bir çok zorluklara kartı ko 
mecburiyetinde olduğunu cizlememit 
demiıtir ki: 

"T ati! devreainde bazı konuı 
yapıldı. Fakat bu görüımelerde bab 
mevzu olan bütün meseleler hakkın 
bir anla§ma elde edilmesi ümidine ' 
meği haklı gösterebilecek ve belli 
h bir veya iki noktaya müteallik 
anlatma teminine muvaffak olduğıı' 
muzu iddia edemem.,, 

M. Henderson, sözünü daha az 
bin bir ifade ile bitirmiı, "Hiç olma 
mahdut bir anbqma neticesi,, ne v 
cağı ümidini hala muhafaza ettiğini 
lemiıtir. 

Londrada ne düfünülüyor? 
LONDRA, 8 (A.A.) - Resmi J 

filler, A"-n maılahatgüzarmın dJfJ 
Hariciye nezaretine bildirdiği mütalr 
aları kat'i mahiyette olmaması muht# 
mel yani Cenevrede yapılacak mii# 
kerelerde değiftirilınesi miim.kün ve ' 
sasa müteallik bir takım iddialar !o#'. 
hiyetinde tefsir ediyor gibi görü~ 
tedir. 

lngiliz nazırlar meclisinde 
LONDRA, 8 (A.A.) - Nazırlar r1' 

füinin pazartesi günü yapacağı _ t'!',; 
lanb ruznamesinde Alınan mukal"' 
tekliflerinin de yer bulacağı beıbellİ' 
dir. 

Görüfmeler 
CENEVRE, 8 (A.A.) - M. p.J 

Boncour, dün Tıtuleıcu ile konuırrıııt! 
ondan sonra CeıteYre konferanım~ 
Japon batmurahlu.11 M Satoyu kalll'" 
etmiıtir. 

Alman teklifleri ve Amerika.· 
VAŞiNGTON, 8 (A.A.) - SililY 

ları azaltma meaeleıinde Almanyarıl" 
aldlğı vaziyet, resmi Amerikan ~ 
fillerinde az çok hayret ve oldukça t'"' 
detti bir ho§nubuzluk uyandırmıt~: 
Bu mahfiller, nktinden evvel u~ 
beyanatta bulunmaktan çekinmek i'.J 
temelde beraber, Amerikanın kendi "" 
tai nazarında kuvvetle ıebat etmek İl' 
tediğini gizlemiyorlar. 

Amerikanın bu noktai naz.an t"' 
dur: 

Hiç bir memleket herhangi bir ~ 
bep ve balıane olursa o!ıun mevcut ,r 
l~ kuvvetlerini bugün mer'iyet. ırı.~ 
kiınd'" bulunan muahedelerin çı~clı. 
hududu aıacak surette arttırmak ..,e' 
zuniyetini haiz olmamalıdır. 

Bununla beraber, Amerika hükiı11" 
ti büsbütün müstakil bir surette V 
roket etmek te İstememektedir. eJI' 

Bundan maks•dr, ileride icap 111" 
cek olurıa, Almanyaya bir ihtarda~-"' 
lunmak im.kinını elinde bulundu,,.,,
tır, 



Kağıdın et gibi yenmesi 
kabil olsaydı! 

Bir kari mektubunda gözüme i
litti. 

Mektubu yazan zat, 100 dirhem 
et almış. Etin beraber tartılarak sa 
rıldığı kağıdın 30 dirhem olduğu
nu görmüt. Pek haklı olarak acı 

.. acı şikayet ediyor. Şu takdirde 
mektup sahibi 100 dirhem ete mu
kabil 30 dirhem kağıt ve ancak 70 
dirhem et almış demektir. 

Pastacılık sanati, unu kağıt hel
e- vası halinde kağıt şekline sokmut 

ise de henüz tabakat ilmi, kağıdı 
ne pirzola gibi kızartılarak ne de 

j batlama gibi kaynatılarak yenme· 
si kabil bir hale getirmediğine na
zaran etle beraber halka et fiati· 
ne bu kaba kağıdı ıürmeğe ne mi 
na vermek İcap edeceğini okuycu
larımızın takdirlerine havale ede
rim. 
Yağ sızdırmıyan parşömen cinsi 

•• ambalaj kağıtlarının henüz bugün
;. kü gibi piyasada mebzuliyetle bu
lunmadığı zamanlarda bu kaba ka 
ğıtların et ve kıymanın yağları
nı harice sızdırmamaları itibarile 
kullanılmalarında belki bir maze
ret bulunabilirdi; fakat bugün par 
tümen cinai ambalaj kağıtlarının 
mebzuliyeti ve ehveniyeti kar,ısın
da böyle bir iddiaya kasapların 
dükkanlarındaki koyunlar bile gül-
mekten kendilerini alamazlar. 

Görülüyor ki ortada balkın sa
. rih surette zararını mucip olan bir 
• hadise ve bunun karşısında bu gi
. bi yolsuzlukların men'ile mükellef 
bir belediye ve belediye zabıtası 
Var. Yapılacak tey, bir taraftan bu 
hususta Kasaplar Cemiyetine ih

atta bulunmak, diğer taraftan 
iki satırlık bir ilanla halkın açık
açığa zararını mucip olan bu işin 
bir belediye cürmü olduğunu, ve 
menedildiğini ilan etmektir. 

Bu gibi ilanların musirrane ta
kip edilmedikçe hiç bir kıymeti ol
madığını inkar edenlerden değiliz. 
O halde bundan sonraki vazife, 

. bir taraftan halka, diğer taraftan 
belediye zabıtasına terettüp eder. 

İtiraf edilmek lazımdır ki halkı
mızın, şehir itlerinde vazifelerini 
bilmemeleri ve haklarını aramama-
larıdır ki, maalesef, bir çok yolsuz 
luklara sebep olmaktadır. 

Halk, bu kabil şikayetlerini kah
ve peykelerindeki söhbetlerine mev 
zıı yapmıyarak ait olduğu merde 
aöyleaeydi ve söylemekle kalmıya-

İ rak takip etseydi, esasen bu ve bu
, na benzer yolsuzluklar çoktan me
nedilir, bizim de bu satırları yaz. 
mamıza lüzum ve mahal kalmaz
dı. 

Üstüne parmağımızı bastığımız 
yara, maziden müdevver çok eski 
bir yaradır. Ve tedavisi bugün ar
tık bir vazife ve zaruret olmuttur. 

.- Salahaddin ENiS 

Halkevi Beyoğlu şubesi 
Halkevinin yakında Beyoğlunda 

ı 'bir ıubesinin küıat reami yapılacak • 
tır. Halkevinin her sahada oynadığı 

· rol çok büyük olmu§tur. latanbul ta-

~ 

• rafında Halkevi her sınıfı toplayan 
bir yer halindedir. Evin Beyoğlunda

IT ki ~uı;nı Tepeba§mda evvelce Ge~ç 
~ırıatıyanlar cemiyetinin iıga) ettıgı 

· 'bmada olacaktır. Bu bina bilhassa 
.. •p~rcular için mü11ait vaziyettedir. 

E'.vı~ Beyoğlu kısmında spor komite
aı, lıaan dershaneleri içtiınai hare • 
kektler için daha gen{~ ıekilde çalı§ıla 
ca br. 

~' ~B~O..:.:R:..::S~A!...._~ı 
(lı Bankaaından aln:ıan cetveldir ). 

7 Teşrinievvel 1933 
Alrıam Flatları 

lıtikrazlar 
latikru; dahili 97,25 
1933 lıtiltt•ı.ı 95,!0 
Sark O. yollan 2,50 Tün•I 

Talıvilat 
El•ktrlk 
TramTa7 

D. Muvahhidei 53,25 
CümrüJıder 8,50 Rıhbm 

Anadolu 1 Saydi ınabi 6 50 
Bağdat 10

1
35 u 

T.aık~riy• 10:35 Mümeıail 

ESHAM 
I, Banka at Na.. Telefon 
ma 9,50 Bom on ti 

111 

-.--.-
-.-

47,25 

51.20 

" •• HarnilU,.• 9,55 T erkoı 
" •• Müeı•İa 102 Çimento 

11,50 
ı9,25 

ı 21 

Trattı••J' 48 lttiaht day. 
An~.dolq H:ııe 27.20 Şftrk da,. 
ReJı 3 60 Balya 
Şir, bari1• ıs.2,s Şal'k m. ecu. 

ÇEK FIATLARI 

11.40 

Pıtriı 

18, 

~~ 
2,85 

Londr-. 
l'<li.iyoı-k 

~ BT'iikael 
M'i)anı: 

ı206 i Prağ 
654 Viyan• 

71 .50 Madrit 
3.3912 Berlin 

8.99 

15.91.50 
434.75 
564.65 
1.98.08 
34,6425 
4.22.25 
3.75.50 

Atin• 
Cenevt-e 82.74 

Arn~terdanı 
2.4360 

S:J fya 1.17 
E6.65 

NUKUT 

Bell'Tat 
Zloti 
Peıte 

., 
Bükret 
Moako•• 

(,Satıı) 

80.00 
ıoıtı.so 

Kurut 

ı .Şili•, 
1 Pe:ıı:eta 

l Mark 

A•. 24,50 
ıs 

ı z.ıoti 
20 Le7 
20 Dinar 

l Çerno•İt 
l Altın 

1 Meci.diJ• 
B&nknot 

•• 
24.-
0.23 

115.-
-.-

9,l2 
0,37 
2,43 

-:---- -----~-- - ~ -- -.:::=....=._- -:;;---=- ~----------_----=~- -

MiLLiYET PAZARTESi 9 TEŞRiNiEVVEL 1933 

• • 
ŞEHiR HAD.ERLERi 

Hergün artıyor 
--·--

Sanayiimizdeki bariz inki-
şafın bir hesabı 

istatistik umum müdürlüğü, sanayi .. 
imjzin umumi vaziyetini gösteren bir 
istatistik hazırlamııtır. Buna nazaran 
teıviki sanayi kanunundan istifade e
den memleketimizde mevcut müessese
lerin adedi 1473 tür. 

Bundan 651 i ziraat, hayvanatı eh
liye ve balık avı sanayiile, 351 i sana
yii neıçiye ile, 146 sı aanayü ha~ebiye 
ile"' 87 si tamirat ve ima.Ji.t sanayii ile. 
76 sı kimyevi sanayi ile, 48 :z:i muhtelit 
ıanayile, 31 ri kağıt ve karton sanayii 
ile, 71 ri kömür ve maden sanayii ile 
iştigal etmektedirler. 

Bu müesseaelerden 507 si lstanbul
da, 181 i lzmirde, 116 sı Bursada, 102 
si Balıkeairde, 47 si IM\ıınisada, 39 zu 
Adanada, 30 zu Apkarada, 28 :ıi Gaz!
antepte, 26 sı Edirnecle, 26 sı Kocaelı
de, 26 sı Konyada, 26 sı Samsunda, 
23 Ü Mersinde, 23 Ü Zonguldakta, 21 
ri Kütahyada 52 si diğer vilayetlerde· 
dir. 

Gene bu müesseselerden 814 dü ay
n ayn ıahıslara, 246 sı adi, 93 çü Ano
nim ve 251 ri muhtelif ıirketlere ve 30 
zu devlete aittir. 

Bütün bu müesseselerde 55,322 ame
le çalışmaktadır. Bunların 932 sene
sindeki mevaddı iptidaiye masarifi 
24,161,048, iılemelerine la:ıımı mevad 
masarifi 8,660,910 ve istihsalat kıyme
ti 137,773,294 liradır. 

Yeni ölçülere hazırlık 
1 kanunusanide tatbikine başlanacak 

yeni ölçüler kanununun tatbikatına ait 
hazırlıklara hararetle cfevam edilmekte
dir. 

29 teırinievvelden rubaren elde mev
cut ölçülerin mıntaka müfettişliklerine 
müracaatla damgalattırılması Jizım 
geleceği dün alakadarlara tebliğ edil
miştir. 

ispanya ile yenı muahede 
Feshedilen ve teşrinisaoide mer'iy

yetten kaldırılacak olan Türkiye - is
panya ticaret muahedesi yerine kaim 
olmak üzere yeni bir muahede alıti i
çin müzakerata girişileceği ümit edil
mektedir. 

Pencere camı 
Yunanistandan cam ithal3.tımızın 

artmakta olduğu görülmektedir. Son 
kararnamed'e de, Yunanistandan kon
tenjan harici 250 hin kilı;ı pencere ca
mı ithaline müsaade edilmiştir. 

Amerika'da ecnebi esham 
hamilleri cemiyeti 

VAŞiNGTON, 8 (A.A.) - Eshaın 
ve tahvilat ihracı hakkındaki kanunda 
teıkil edileceği yazılı bulunan "Ecne
bi esham hamilleri cemiyeti., gelecek 
hafta vücuda getirilecektir. Ancak bu 
cemiyet evvelce düşünüldüğünden da
h0a az resmi bir mahiyette olacaktır. 

Vlllyatta 

Hukuk amirliği 
--o-

Yeni teşkilat tamamlan
maktadır 

lstanbulun yeni mali teşkilatına çok 
ehemiyet verilmektedir. Bundan dolayı 
ihdas edilen amirliklere yüksek dereceli 
memurlar tayin olunmaktadır. 

Beyoğlu Hukuk amirliğine Gireson 
Ceza Hakimi Tevfik Bey, Üsküdar Hu
kuk amirliğine Fatih Sulh Hakimi Ke
mal Bey tayin olunmuıtur. 

Gümüıhane müddeiu.m~rn!~~ Süler.· 
man Bey Beyoğlu i= amırlıgıne, Ku· 
tabya Ağırceza mah~em~i . ~~.sından 
Şükı·ü Bey İstanbul ıcra amırligıne ta-
yin edilmi§tir. . .. .. .. 

Adana Emlak Malıye muduru Ah
met Bey lstanbul tahkik n:'~dü~lü*~ 
mümeyyizliğine, Adana Tahsilat ~m.ı~~ 
Muhtar Bey Tahakkuk şube muavmbgı 
ne ve Sacit Bey tebliğ memurluğuna 
tayin olunmuştur. -

Kazanç vergisinden muaf 
lstanbul Sular idaresi menafii umu

m.iyeye hidim müessesattan sayılarak: 
kazanç vergisinden muaf tutulmuştur. 

Takas komisyonu 
Takas komisyonu düzgün bir şekil· 

de çalışarak günü gününe işleri çı!'~r
maktadır. Takas suretile ihraçı ıçın 
müracaat edilen maddelerimiz en ziya
de tiftik ve halı Üzerinde toplanmakta
dır. 

Yeni jandarma kumandanı 
Vilayet yeni jandaı-ma ~mandan

)ığına tayin edilen Edirne Jandarma 
mektebi müdürü binbaşı izzet Bey şe~
rimize gelmi~ ve dünden itibaren vazı
fesine başlaıruıtır. l:ızet Bey daha ev
vel Ri:ıe vilayeti jandarma kuman
danlığında buluıunuştur. Yeni itinde de 
muvaffakıyet temenni yeleriz .. 

Çatalca panayı~ı 1 açı~ıyor 
Çatalca panayiri ?.u!:Ü~ açılacak • 

tır. Vilayet baytar muduru Etem, Ay· 
gır deposu müdürü AbdiiJka_dir Bey
ler de Çatalcaya gidecelr,lı>r.dır. Pıı.!* 
yirde hayvan alım satımı da yapıla - ~ 
cak ve at koşusu tertip olunacaktır. 

Seyfi Pş. gidiyor 
Şehrimizde bjlunan g~k muha

faza umum ku:mandnm Seyfi Pa~, bu· 
gün Ankaraya avdet eıı~cektir. 

Pallete 

Araba devrildi 
içindekiler 
ltluallimin 

döküldü, bir 
bacağı kırıldı 

Dün sabah Üsküdar ile Haydarpa
ıa arasında bi~. '?~. devrilı;niş, İfİ?· 
dekiler yere dokülmuş ve hır mualh -
min ayağı kınlmııtır. 

Hadise ıudur: 
Maarif vekaletinin Osküdarda Va

Jidebağında bir p~ova~t~~~~mu v_ar ... 
dır. Bu müessesenm muduru F~thi_B., 
doktoru Bedriye Hanım, Erenkoy hııe
ıi muallimi Mazliim Bey, Çapa kız mu 
allim mektebi Behice Hanon hasta
hanenin arabacm Mehmet Ağanın i. 
daresindeki arabaya binmi§lerdir. A
raba Haydarpa§aya gelirken . yo!da 
atlar ürkınüı ve araba da devrılmı§ -
tir. Arabadan atlamak isteyen ~ren
köy lisesi muallimi Mazliim Beyın bu 
kaza neticeainde sağ ayağı kırılmııtır. 
Diğerlerine bir ıey olınamıttır. Maı:
lum Bey hastaneye lraldmlmıştır. 

Bir sabıkalı 
Zabıta muhtelif hırsızlık ve cerh 

suçlarından sabıkalı Omer ismin~e 
birisini yakalamıttrr. Yapılan tahkı • 
katta Omerin bir müddet evvel Ana· 
doludan kaçıp bılraya geldiği ve ken
di memleketinde de bir katil cürmün
den maznunen aranmakta olduğu an
laşılmııtır. Tahkikat devam ediyor. 

Randevu evleri 
Polis ilünci §Ube zabıtai ahlakiyesi 

tarafından geçen hafta içinde muhte
lif semtlerde yapılan araıtırmalarda 
altı gizli randevü yeri meydana çıka· 
nlmıştır. Bu evler kapatılmış, sahiple
ri hakkında kanuni takibata baılan
mıştır. Evlerde bulunan kadınlar mu
ayeneye gönderilmi§lerdir. Evvelki ge 
ce de Sultanahmette Nakilbentıe bir 
ev basılmış, içeride üç kadın ile iki 
erkek bulunmuıtur. 

Alacak yUzünden 
Evvelki gün Fatihte alacak yüzün

den kanh bir kavga olmuştur. Ahmet 
usta isminde birisi köge]eci Hüseyin e.. 
fendiden veresiye bir çok deri ve sai
re almıf, aradan uzun zaman geçtiği 
halle parasını vermemiıtir. 

Bunun üzerine Hüseyin efendi ev .. 
velki gÜn Ahmet ustanın Fatihteki 
dükkanına gidip parayı istemiıtir. 
Ahmet usta parası· olmadığım söyle -
miş, bu yüzden aralarında kavga bat 
lamı§tır. 

Bunlar dövüıürken Ahmet ustanın 
oğlu lsmail de işe karı§mıştır. Baba ile 
oğul bir olarak Hüseyin efendiyi dük
kanda fena halde dövdükten sonra ka 
fasına büyük bir demir vurup tehlike
Ji surette yaralamıılardır. Hüseyin e
fendi kanlar içinde yere yuvarlanınca 
Ahmet usta ile oğlu bırakıp kaçmağa 
batlamıılardır, Bu sırada yetiıen po
lisler ikisini de yalralarm§lardır. Ya -
rası tehlikeli olan Hüseyin efendi bay 
gm bir halde haotahaneye kaldm.lmıt· 
tır. 

••l•lllJ•d• -
Süt işi ---Yeni bir şirket 

tesis ediliyor 
Oğı·endiğimize göre, belediye süt 

İ§İni esaslı surette hallebnek üzeredir. 
lstanhulun bütün süt ihtiyacını tem.in 
etmek Ü:ıere üç büyük milli ıirketle 
bir Macar §İrketi bir araya gelerek bü
yük bir §irket vücuda getirecekler
dir. 

Süt ıirketi teessüs ettikten sonra 
tehrin bir çok yerlerinde ıubeler ve 
satış yerleri açılacak, mahalle arala
rında açık kaplarla ve terkibi bozuk 
süt satııınm önüne geçilecektir. Şir
ket, vücuda getireceği teıkilatla evlere 
kapalı kaplar içinde tasfiye edilmi§ i
yi süt verecektir. 

--·--
Mısır kralının cülus günü 

Bugün Mısır kralınrn cülua gününe 
müsadif olduğu için Mısır konoolosu 
Ahmet Hakkı Bey tehrimizdeki Mısır
lıları kabul edecek ve konsoloshane 
çalışmayacaktır. 

Maarifte 

Yeni şubeler 
Orta ve ilk ·mekteplere 

tehacüm karşısında .. 
Orta mekteplerde ve liselerde yeni

den bazı §Ubeler açılmı§br. Her mek· 
tepte yeni açılmış iki üç şube vard_ır. 
Fakat yeni ıubelerin ço~un~ m~?"lhm 
bulunamanuıbr. Onun içın şımdılık bu 
sınıflarda ders okunamamaktadır ye 
a.i ıubeler açılmasına rağmen dersha· 
nelerde talebe adedi 70 . 80 arasında-
dır. k 

Aksaray taraf.larmda ilk me teple-
re fazla tehacüm vardır. Bu aemtte 
bazı mektepler öğleye kadar ve .. öğ~e: 
den sonra olmak üzere her gun ıki 
derece tedrisat yapmaktadırlar. Maa
rif müdürlüğü burada bir yeni ilk mek 
tep açmak için bina aramaktadır. 

Ay sonuna kadar 
Üniversitede Türk dili tetkik c~mi

yetine gelıniı olan öz türkçe kelıme
lere ait fi§leri tasnif etmekte olan 7~ 
türkçe muallimi bu ay ao~unda. va~· 
felerini ilonal edeceklerdır. Fışlerın 
§İmdiye kadar yansı tasnif edilmiıtir. 

Fuat Beyin yeni dersi 
Orta tedrisat umumi müdürlüğün .. 

den istifa eden Fuat Bey Kabataı li
sesi riyaziye muallimliğine tayin edil .. 
miştir. Fuat Beye şimdilik orta kısım 
birinci sınıfta haftada 9 saat ders ve .. 
rilmi§tir. Fuat Bey evvelce .aldığı 9 
bin kuru§ asli maaşla bu vazıfeye ta
yin edilmiştir. 

Baytar mektebi taşınıyor 
Ankarada yüksek baytar mektebi 

binası yapıldığından buradaki mekte
bin Ankaraya taıınmasına ba§lanmıt· 
tır. 

Millet mektep '.eri 
Başvekalet lstanbul Maarif müdür 

Jüğünden millet me~tep}e~inin. b~ş ~e
nelik faaliyetine daır bır ıstatıstik ıs
temİ§ti. Bu istatistik yapılmış ve Anka 
raya gönderilmiştir. lst~nbulda beş 
sene için millet mekteplerınden 127057 
kiıi mezun olmuştur. A kursundan me 
zun olanların 48544 Ü kadın, 35850 si 
erkektir. B kursundan mezun olanla
rın da 21008 i kadın, 21655 i erkektir. 
Millet mektepleri b usene de 1 Te§rini 
Millet mektepleri bu sene de 2500 lira 
tahsisat vardır .• Buna göre tehrin en 
fazla ihtiyacı olan semtlerinde açıla
caktır. Bu husuıta tetkikat yapılmak 
tadır. 

Çanakkaleye abide 
En büyük ve bir milyon 
liralık bir abide yapılacak 

Çanakkalede bir abide dikilmeıi 
için alakadar cemiyet hükUınete iki 
proje vermi§tir. Bu projelerden biri 
be§ yüz bin liralık, biri bir milyon li • 
rahktır. Hükümet bunlardan hangisi
ni tercih ederge o projeye göre bir a
bide inşa edilecektir. Yapılacak abi
denin Çanakkaledeki diğer ecnebi a
bidelerinin hepainden daha büyük ve 
güzel olması kararlaştırılmııtır. Bu 
ibidenin inşa~11 için merkezi tehrimiz
de olmak Üzere bir cemiyet teşkil edi
lecektir. Bütün Anadolu belediyeleri 
bu cemiyetin şubeleri olacaktır. La -
zımgelen tah.siıatı bu cemiyet temin e
decektir. -----
Cemiyetlerde 

Kimsesiz çocuklara yardım 
Himayeietfal Cemiyetine merbut An

neler Birliği süt damlasında kaydı olan 
çocuklarla ve ınekteplertfe okuyan fa
kir talebelerden Jon derecede ihtiyacı 
olanlara elbise verecektir. 

Bu elbiseler; vermek için Anneler 
Birliği bazı hayırperver tüccarlaruruza 
müracaat ederek bu çocuklara verilmek 
üzere kuma§ ve ayakkabı ve para ile 
yardım etmeğe davet etmiştir. Anneler 
Birliği gösterilen bu yarduna teşekkür 
etmektedir. 

Hayır seven bir hanım 
Safiye Hanım isminde bir hayrr se

ven Himayeietfal Cemiyeti İstanbul mer
kezine müracaat ederek yüreğinden ko
pan (7) lirayı kimsesiz ve fakir çocu
ğa yardım edilmek üzere vermiştir. 

Kapalıçarşıda göç var! 
Bu göçün!sebebi nedir, bu sualin cevabı 

ancak ne zaman alınabilir? 
Son günlerde Kapalıçarşıda birçok 

dükkanların birer ikiter kapandığı gö
rülüyor. ilk bakışta bu dükkanların sa· 
Liplerinin işlerin azlığı veya sair sebep
lerle dükkinlannı kapattık.lan, ticare
ti terkettikleri zannedilebilir. Halbuki 
vaziyet büsbütün bll§kadır. 

Çarıı lstanbulun en İyi ticaret mer
kezi olma11 itibarile eğer bir kriz varsa 
bu halin evveli. burasının dııında his
sedilmesi kadar tabii bir §ey de olamaz. 
lıin garibi de bu cfükkan sahiplerinin 
çarşının dışında ve bazen de çarfımn 
baıka bir kısmında dükkan kiralayıp 
ticaretlerine devam etmeleridir. O haJ. 
de ne oluyor, Kapalı çarııdaki bu gö
çün sebebi ne? Bu dükkan sahiplerini 
ürküten bir ıey var mı? 

Biz de bunu merak ettik. Bu ııın 
sırrını öğrenmek için geç.en senenin 
luıına kadar gitmek 12.xun geliyor .. , 

Geçen sene idi. lstanbulda, bir ha. 

1 
ber f&J'.i oldU, gazeteler bir kaç gün 
bahsettıler: Çarşı tehlikede denildi. O 
vakit Kapalı çarşıya tam manasile sa
hip ç~ka~ bulunıuamakla Iıeraber, me
sele ustunkörü tetkik edildi. Ve ga
liba çaı-ıının bir müddet daha daya
nabileceği tespit edildi, 

K~p~]ıçarııda senelerdenberi yer, 
yer gorulen çöküntüler, sıva düşmele
ri ve çatlaklar son yağmurlardan sonra 
bazı kısımlarda gene ve tabii eskisin .. 
den daha fazla olarak görülmeğe baş· 
laım§lır. Bu hal bu kısımların kiracı
l~rıru !htiyar çaqıdan ümidi kestirmiı
br. Bilhasaa önümüzdeki loş için da
~'! korkulu tefe~lde bulunanlar da işin 
ıçıne karı§ınca ış büyümüş ve göç te 
bu şekilde başlamıştır. 

Şimdi hala düıünülüyor: Acaba ka. 
palıçarşı tehlikede mi, değil mi? 

Galiba bu ıualin cevabı çarşı yıkıl
dıktan ıonra verilebilecektir. 

Mahkemelerde 

Kim haklı? __ ,,_ 

Esteren şirketi, kararı 
temyiz etti 

Esteren telgraf kumpanyası memur 
ları Sultanahmet birinci sulh hukuk 
mahkemesine müracaatla bir dava aç
mıılardı. Bu davada mukavele muci
bince buhran ve müvazene vergilerinin 
§İrket tarafından verilmesi icap eder 
ken kendilerinden kesildiğini bildirmiş 
!er ve kendilerinden ke&ilen vergilerin 
iadesini iatemiılerdi. Hakim Celal Bey 
de memur tarafından açılan bu davayı 
tetkik etmİ§ ve yekunu 3000 lira kadar 
tutan bu vergilerin iadeıi icap ettiği .. 
ne karar vermiııi. 

EsteTen kumpanyası bu kararı temyiz 
etmiıtir. Temyiz mahkemesi ticaret dai
resi verilen karan kanuna uygun bul 
mu§ ve ittifakla tasdik etmi§tir. 

Fehmi Pş. nın şahitliği 
lstanbul sabık merkez kumandanı 

Fehmi Pata dün ağır ceza· mahkemesin .. 
de iıtinabe §ahidi olarak dinlenmiıtir 
Bu tahadet fark vilayetlerinde bir kaç 
•ene evvel vuku bulan bir §akavet ha 
disesine dairdir .. 

17 sene hapis olacak 
331 senesinde Usküdarda Mustafa 

isminde bir adamı öldürmek isterken 
Süleyman isminde bir başkasını öldü 
ren, esrar kaçakçıhğı yapant Kenan B 
isminde bir evkaf memurunu döven 
Hüsnü bin Arif evvelce ağır ceza mah 
kemesinde 20 sene hapse mahkum ol 
muştu. Temyiz tarafından nakzedilen 
bu dava ağır cezada yeniden görülmüş 
ve dün neticelenmiştir. 

Arif bu ikinci muhakeme neticesin 
de 17 sene hapse mahkum olmuştur. 

Hasanı öldürenler 
Balatta randevu evi sahibi Duman 

Haticenin kardeşi Ha•anı öldüren Şe 
caattin, Eyüp ve Ömer hakkındaki 
muhakemeye dün devam edilmiş, celb 
icap eden ıahitlerin bir kısmı gelme
diği için muhakemeleri baıka güne ta 
lik edilmiıtir. 

Müdafaaya kaldı 
Us.lriidarda rüsumat kolcusu Habil 

Efendiyi öldUnnekten suçlu Şevket ve 
Bahacttin Efendilerin muhakemeai dün 
neticelenmiı, iddia makamını iıgal eden 
Muhli• Bey her ikisinin de 448 ;nci 
madde ile cezalandırılmalanru istemiş 
tir. 

Muhakeme müdafaa için bir bll§ka 
güne bırakılmıştır. 

Ba~ka gUne kaldı 
Osmanlı Bankasının kasasına kokam 

saklarken yakalanan Kaldiron Efendi
nin yanmda çalıtmakta olduğu Safra 
Efendinin dün dokuzuncu ihtisas iki ay
n muhakemesi yapılmıştır. Bunlardan 
biri iskambil, <llğeri de şarap kaçakçılı
ğı meıeleaidir. Her ilri muhakeme de 
talik eclı1rniştir, 

Eroin kaçakçıları 
Eroin kaçakçılığı yapmaktan ıuçlu 

Bernard Jül Blümental ile arkadatlan
nın muhakemelerine yarın devam edile
cektir, Yarınki muhakemede müdafaa 
yapılacaktır. 

Çarpışan vapurlar 
Eleni ve Atlas vapurlannın müsade

meıine ait İstintak tahkikatı ilana! e
dilmit, Atlas vapuru kaptanının lüzu
mu muhakemesine karar verilmiıtir, 
Kaptan gayri mevkuf olarak muhake
me edilecektir. Evvelce de ya:ıdı'ğımız 
veçhile teminata rapten serbeıt bıra
lolnuştır. 

Ray hadisesi maznun'arı 
Gebze ile Dil iskelesi arasında ikra

miye ahnak maksadile tren yolunuıı 
civatalannı söken ve sonra bunu başka· 
sı tnrafın~an sökülmüş gibi gösteren 
şahısların mahalli müstantikliğince ya
pılan ilk tahkikatları ikmal edilmiş, 
mevkufen lü:ı:umu muhakemelerine ve 
duruşmalannın lstanbul ağır ceza mah
kemesinde yapılmasına karar verilmiş .. 
tir. 

Halit, Hikmet, Arif, Emin Ahmet 
çavuş iıınindeki bu maznun!~ dün İs· 
tanbul müddeiumumiliğine getirilmiı
ler ve tevkifhaneye oevkedilmişlerdir. 

Bunların suç1an ceza kanununun 
385 inci maddesine temas etmektedir. 

Kanunun bu maddesi aynen §Öyle 
yazılıdır: 

Bir kimse kasten dcmiryol üzerine 
bir ıey koyarak, yahut raylann ma· 
kaslarını kapayarak, veya açarak ya .. 
hut yanlış işaretler ·vererek, veya her 
ne suretle olursa olsun bir hareket ya
parak bir kaza vukuu tehlikesine mey
dan verirse bet seneye kadar ağır hap .. 
se mahkilm olur. 

Çalışacak mahkümlar 
Mahkiimiyetlerinin bir kısmını bitiren 

mahk~l_arın amme işlerinde çalıştırıl
maları ıçın geçen sene bir kanun çıkmıı 
tı. A~liye Vekaleti de lstanbul hapis
h~'!csınde bu.lunan mahkiimlardan (120) 
••mn bu §ekılde çalıımalarnu tasvip et
miıti. Fakat vilayet çalııtmlacak iş ve 
yer göstermediği için mahkumlar !İmdi
ye kadar bu kanundan istifadge edeme• 
diler. Ancak bu ayın (11) inde lstanbu
lun beş senelik programına göre yapıla-, 
cak yolların ihalesi icra edileceği için 
mahkumlara iş çıkıyor demektir. 

Fakat umumi af meselesini nazarı dik
kate alan Müddeiumumilik mahkum
ların çalııtırılması meselesini Cümhu .. 
riyet bayramından sonraya bırakmıştır, 

Limon kralı 
Limon kralı Diyamandi Efendi ve 

rüfekasının nakzen muhakemelerine 
dün 8 inci ihtisas mahkemeıinde de
vam edilm.iştir. Dünkü celsede ıtüm-
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"D " grupu ---tık sergisini dün açh 
Altı genç ve değerli san'atk:irımı

zın cemiyet kayıtlanndan azade olarak 
teşkil ettikleri "D,. grupu dün ilk ser
gilerini Beyoğlunda eski Rus konso
losluğu itti~alinde galeri haline ifrağ 
edilmiş olan bir mağazada açmışlardır. 
IJ_k sergilerinde sade "desen,, lerini teş
hır eden (D) grupu azaları bu sergi
de san'at mesailerjnin ne kadar hum
malı bir aşkla çalışılmış olduğunu is
bat etmişlerdir. "Dt, grupu azaları bu 
sergi ile modern san'atin kolay ve zah
metsiz, hatta bilgi ve emeksiz olduğu 
hakkındaki hemen hemen umumi bir 
~naate. cev~p vermiş oldular. Zira teş
hır ettıklen eserler klasik ve aağlam 
bir teknik mahsulüdür. Abidin Dino 
Beyin parmak adamları, Cemal Sait Be
yin kübik Nü'leri, Elif Naci Beyin po~ 
treleri, Zeki Faik Beyin klasik desen 
ve pei:ıajları, heykeltraş Zühtü Beyin 
heykellerindeki kuvvete eş olabilecek 
krokileri bilhassa dünkü ziyaretçiler 
üzerinde çok d..rin bir alaka uyandır
mrı ve ·beğenilmiştir. Hazırun hepsini 
ayrı ayrı tebrik etmişler ve kendile
rine muvaffakıyet temenni eylemişler• 
dir. "D,, grupunun sergisi birincite.ı
rinin ·on sekizinci g!inüne kadar açık 
bulunacaktır. Katal;ğları grupu teşkil 
eden san'atki.rların güzide birer desen• 
!erinin klişesi ile süslü ve §İmdiye ka• 
dar memleketimizde ilk resimli kata• 
loğ olmak itibarile de şayanı diklıat· 
tir. istifadeli bir kitap şeklinde basıl
mı§tır. 

Modem resime anlamaksızın bakan
lara "D,, grupunun sergisi çok yeni 
ve §ayanı dikkat hakikatler öğretmek. 
tedir. Sergi her gün sabah saat 8 den 
akıam sekize kadar umuma açıktır. ., ____ _ 
Kaçak sigaralar nereden 

gönderildi? 
iki gün evvel Mudanyadan gelen 

yemiş yüklü bir motörde yemi§lerin al
tında 4000 paket köylü ve halk siga
ragı tutulmuştu. Bu sigaraları ihtiva 
eden sandıkların Y enişehirden gönderi). 
diği anlaşılmıştır. Tahkikata devam e
dilmektedir. 

Ajans murahhasları 
Ankaraya kittiler 

Şehrimize geldiklerini yazdığımı:ı: 
müttefik ajanslar murahhasları, dün ak· 
şamki trenle Ankaraya hareket etmito 
]erdir. Ajans umumi müdürü Muvaf .. 
fak Bey de misafirlere refakat etmek· 
tedir. 

Ajans mümessilleri, Ankarada iki 
gün kaldıktan sonra, şehrimize döne
cek ve buradan memleketlerine gidecek 
!erdir. ---Yüzlerce Alman Y ahudisı 

geldi 
"Polonya., vapuru, dün &abah yüz

lerce Almao Musevi yolcu ile limanı
mıza gelmi~tir. 

Bunlar, Almanyayı terke mecbur o
lan Musevilerdir. Yafa ve Filistinde 
iskan edileceklerdir. 

Polonya vapuru, dün akşam Yafa
ya hareket etmjttir, 

Atış poligonu açılıyor 
Haber aldığımıza göre Barut inhi

san biri lstanbu!da, diğeri Ankarada 
o)mak Üzere iki atı~ poligonu açacak• 
tır. isteyenler burada atı§lar yapacak· 
!ardır. Bunun için §ehrimizde bir atı
cılık kulübü tesis edilecektir. Barut 
inhisarı poligen İn§ası için münaaip bir 
arsa aramaktadır. --

Sahipsiz bir bina 
Karagümrük fırka nahiye binaB1n1, 

fırka satın almak istemektedir. Fakat 
binanın sahibi bir türlü bulunamamak 
tadır. Evkaf ve hususi idarelere de 
müracaat edilmiş, fakat binanın sahi
bi gene bulunamamııtır. Binanın sahibi 
bulunamadığından kirasını da kimse 
gelip istememektedir. ----Otobüs şirketlerinde 

tenzilat yapılacak 
lıtanb • ı dahilinde muhtelif hatlar

da çalışan otobüs şirket ve sahipleri 
cürnhuriyetin onuncu yddönümü için 
aralarında çok İyi bir anlaşma yapımtlaı 
dır. Otobüsçüler cümhuriyet bayramı· 
nın devam edeceği üç günde diğer ve
ııaiti nakliye gibi otobüs ücretterinde 
de tenzilat yapmalı kararındadırlar. Bu 
tenzilatın yüzde elJj derecesirt<k olma
" esas itibarile kararla§nuştır. Otobüı 
sahipleri benzin kumpanyalarının da 
Türkün bu büyük bayramına İ§tirak e
deceklerini ve üç gün için daha ucuz 
benzin alabileceklerini ümit etmektedir· 
ler. 

Verilecek musamareler 
Cümhuriyet bayramında muhtelil 

yerlerde halka verilecek mü.amereler 
teıbit edilmiştir. Bu eserler tali ko
mitelere gönderilmiştir. 

Bu eserler Aka Gündüz Beyin Ya
nın Osman İsimli bir piyesit Jbn,rre
fik, Ahmet Nuri Beyin Şeri ye mahke
meıi namında bir komedisi, Reı•t Nu· 
ri Beyin istiklal piyesi ve Yaşar Nabi 
Beyin lnkılap çocuklarıdır. 

Şehremini nahiye hinası 
Cümhuriyet Halk Fırkası Şehremini 

nahiye merkez binası inıaatı bitmek Ü· 
zeredir. Binanın küıat reami cümhu· 
riyet bayraınını:la yapılacaktır. 

Binanın en üst katında bir sahne 
ve bir salon vücu.d'a getirilmiştir. 

Burada (350) kişi oturabilecektir. 
Binaoın en alt katı da gazino yapılmış· 
tır. 

rük beyanname1eri ve diğer bazı veıa .. 
ik Üzerinde uzun boylu tetkikat yapıl· 
mıttır. Bu tetkikatın istilzam ettiği 
bazı onktaların alakadar mercilerden 
istilamı için muhakeme batka güne bı· 
rakılmııtır. 
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( Tetkikler, fikirler ) 
Müşterek bir ilim dili 

Medeniyet alemi parçalanıyor, diyor
lar. Avrupa ve Amerika millet1erinin 
her birinde milliyetçilik fikri üste çıkı
yor. Her millet kendi kültürünün, ken
di dilinin yükselmesini, baıka milli kül
türlere, başka dillere galebe etmesini is
tiyor. Hülasa herkes kendi tarafına çe
kiyor. 

Geçenlerde, milletler arasında fikri 
müıareket enıtitüıünün Madritte top .. 
ladığı içtimada, Avrupa medeniyetinin 
bu gidiıle nereye varacağı meselesi or• 
taya konmuş. Müzakereler o kadar ka
nşık olmuı ki, medeniyet i.leminde dü
ıünen İnsanlar arasında bir anlaıma 
maksadile yapılan bu toplantı, yeni bir 
Babil kulesi ayrılıtına benzemiı. 

Eski zamanlarda bir Roma medeni
yeti, bir lıli.m medeniyeti varken mede-
niyet alemine girıniı olan milletler, hiç 
olmazsa kültür işlerinde tek bir dil kul
lanrrlar, kitaplannı o dilde yazarlardL 
Dil birliği bir medeniyetin ergeç sönme
sine mani olamamışsa da (bunu tarih 
gösteriyor) ayni dilde okuyan ve yazan 
milletler arasında hiç olmazsa anlatmak 
kolay olurdu. Kültürleri ayni olan adam 
lar aralarında hoş geçinirlerdi. 

Halbuki şimdi her milletin kültürü 
ayn ayrı olması yüzünden milletler bir· 
birleriyle anlaıa.•nıyorlar. lngilizler yal
nız kendi musikilerini dinlemek istiyor
lar. F ranıız piyanistleri, hatti. lngiltere
de Franıızça konferans sö,YJemek iıti
yenlcri gümrüklerinden ge:i çeviriyor
lar. Almanlar, Berlinde bir sergi açmak 
jstiyen Belçikalı ressamlara boykotaj 
yapıyol"lar. Frasnızlar iıe Almancadan 
Fransızç.aya roman tercüme ettiren na
§İrlere lanet ediyorlar. Ya Amerikalılar? 
Onlann ayrı bir dilleri olmadığı halde 
] ngiltercli muharrirlerin yazdıklan ki
taplar Amerikada ayrıca ba11lmamıı ise 
onlan kendi memleketlerinde ıattırmı
yorlar. 

Kültürde, dilde diğerlerine galebe 
arzusu yalnız bu üç millet arasında de
gil, ltalyanlar da çalıııyorlar. Onlar da 
kendi kitaplarını tercüme ederek fatist
liğin yükıek kültürünü yapmağa gayret 
etmedikleri için baıka ıbilletrele ıitem 
ediyorlar. Yarın Ruslar da ayni sitemi 
yapacaklar. Gök yüzünde on dokuz bin 
metre yükselen bir milletin ilmini, ede
biyatım, hülisa bütün küJtürünü tanımı 
yan, ihmal eden batka milletlere onlar 
da sitem edecekler. 

Dil ihtilafı yalnız muhtelif milletler 
arasında kalsa, belki hafif görülecek. 
Halbuki ayni milletin içinde muhtelif 
eyaletlerde bile milletin müıterek lisa
nına karşı iddialar yükseliyor. Franıa .. 
da IV\'.stral, Provensal dilinde yazdığı 
Mirelio manzumesini bütün dünyaya ta· 
ruttığmdanberi,, Franıanın başka eya .. 
!etlerinde de mahalli dilleri yeniden can 
!andırmak hareketleri eksilmiyor, 

Meseli. yakın zamanJarda Andrt! 
Chamıon, kendinin anlatmak isted'iği 
ihtisasah ifade için Langdoc dilinden 
başka biç bir dilin bulunamıyacağıru, 
ciddi olarak, iddia ediyor. lngilterede, 
Almanyada, Belçikada dahi böyle sön
mü~, edebiyatı varıa da unutulmuı eıki 
mahalli dilleri canlandırmak, o dillerde 
yeinden bir kültür yapmak heveıleri u
yanıyor. 

* * * Medeniyet aleminin böyle parçalan-
masına acaba bir çare bulmak kabil mi-
di ? r. 

Bu bahiı üzerine, yakında bir kitap 
yazmıt olan F raanız münekkidi Andre 
Therive bu parçalanmağa çare olmak 
üzere, ltalyada, Rusyada, ltalyada hü
küm ıüren "Kollektiviıt., ülküye kartı, 
«Perıonnaliıme• ülküsünün, batka ta
bir ile devletçilik fikrine, fertçilik fikri
nin kartı tutulmasını tavsiye ediyor. Fa 
kat muharririn bu kartı koymanın nasıl 
yapılacağını bildirmemesine göre kena
nin de bulduğu çareden pek emin ola
madığı anlaıılıyor. 

M. Therive'in kitabını tahlil eden Le 
Moiı mecmuaıı iıe, medeniyetin böyle 
parçalanmasıan ancak Hristiyanlık aki
delerinin yeniden yel"leımesi ile karfı 
konulabileceği fikrindedir. Onun fikrin
ce, devletçilik ile fertçilik aarsında mu
vazeneyi aneak Hristiyanlık temin ede
bilmittir .. Vakıa Avrupada Hristiyanlık 
akideleri bozulmamış iken bütün Avru
pa milletleri, kilisenin dili olan Latince 
ile kültürlerinde birlik yapmıflardı. Fa
kat o kültür, ayni zamanda, medeniyetin 
terakkiıine mani oluyordu. 

Avrupa o kültürden kurtulduktan 

ıonra medeniyet hakiki surette ilerliye
bildi. Bugün parçalanmaması İstenilen 
medeniyet, Avrupada umumi Hristiyan 
kültürünün yapbğı medeniyet değil, bi
lakis Avruparun Hristiyan kültüründen 
kurtulduktan ıonra meydan- çıkan ilim 
medeniyetidir. 

* * * Benim fikrimce, Avrupa medeniyeti 
ni parçalanmaktan kurtaracak yine, o 
medeniyeti meydana getiren. ilimdir. 

Hakikaten muhtelif dillerin gittikçe 
kuvvetJenmeleri, bunlardan her birinin 
diğerlerine galebe arzuıu medeniyet a
leminin parçalanma11na, muhtelif mem
leketler arasında adeta birer medeniyet 
duvan çekilmesine sebep oluyor. 

Bu hal diğer taraftan ilim adamları
nın iılerini güçlcttiriyor, geçiktiriyor. 

Her hangi bir memlekette ilmi bir 
bahiste tetkikat yapmak istiyen bir a
dam, kendinden evvel o bahiste kimle
rin çalııtığını, bulduktan neticeleri bil
mek mecburiyetindedir. 

itte ilim iılerinde güçlük burada bel
li oluyor. Bu gün her hangi ı.;_:;. alimin 
Almanca, lngilizce, Fran11zça, ttalyan
ca, lspanyolc.a, yarın Rusça, öbür gün 
Polonezce ve saire dilleri bilerek o dil
lerde yazılmıı ve kendini alikadar eden 
bahıe dair yazılan okumaıına imkin 
yoktur. Bunlan bilmeyince tetkikatı 
mutlaka eksik kalıyor, yahut ikinei el
den yapılan tetkikler, tercümeler yanlı§ 
oluyor. 

Bunun İçin müıterek bir ilim diline 
halLkaten ihtiyaç çoktur. Bazı ilim a
damlan eskiden olduğu gibi Li.tinceye 
avdet etmek istiyorlar. Fakat ölmüı bir 
dili yeniden diriltmek kabil değildir. 
Her hangi bir dil edebiyabrun zamana 
uyğun olmaaiyle yaıayabilir. Vakıa La
tincenin büyük edebiyab olduğuna fÜp
he yok. Fakat zamanımızı tatmin ede
ceğinde pek ziyade ıüpbe vardır. 

Bir vakitler bazı bayalpereatlerin 
müşterek dil olarak uydurduklan Vela
puk, Esperanto gibi aıllerin yaflUJUli< 
ihtimalleri olmadığını zaman gösterdi. 
Çünkü edebiyatı olmıya nuydurma bir 
dil ya§ayamazdı. 

O halde mevcut ve edebiyatı yüksek 
dillerden birinin müıterek ilim dili ola
rak kabulü tek çare olarak kalıyor. Bu
nun da mÜfterek bir iyi niyet ile inti
hap edilmesine her milletin gururu ma
ni oluyor. Böyle müıterek bir ilim dili 
intihabı için milletler araımda bir kon
feranı toplamak imki.ru olsa bile onun 
silab11zlanma veya iktısadi konferans
lardan ziyade muvaffakiyetsizlikle dağı
lacağı fÜphesizdir. 

Medeniyeti parçalanmaktan, ilim a
damlarını güçlüklerden kurtaracak, me
deniyetin ilerlemesine timdiki halde en 
büyük hizmeti yapacak olan ıey yine 
milli gurur olmalıdır: 

Hangi millet kendi dilinin, öteki dil 
!erin hepsine hakikaten galebe ehnesi
ni, az zaman içinde hakikaten en yük
ıek kültür dili olma11nı istiyor ise öteki 
dillerde yazılan ve ilim itlerine dair o
lan cjddi yazdan kendi diJine tercüme 
ettirmeli. 

Vakıa bu, küçük bir İt değil, bütün 
dünyada değilse de medeniyet i.leminin 
her taral'.nda yazılan ilmi, yani her han
gi bir iliın tetkikatına yarayacak yazıla
n okumağa, takdir etmeğe muktedir bü
yük tetkilat ve o yazıian milli dile ter
eümeye muktedir hesapıız sayıda müter
cimler liızmı. 

Fakat bu büyijk iıin az zaman için
de meydana çıkacak mükafatı kolayca 
tahmin edilebilir. Her memlekette ilim 
adamları o kadar büyük zahmeti ihtiyar 
eden milletin dilini öğrenmeğe, kendi 
menfaatlerini temin için, meebur olacak 
lar, hatta tercümeye, ne kadar ihtimam 
ile yapılırsa yapıl11n, tam itimat edile
miyeceğinden, bütün dünyanın ilim a .. 
damlan o dilde yazmağa çalıtacaklar, 
Belki pek kısa bir müddet için.re artık 
tercümeye bile hacet kalmıyacak. O zah 
meti ilk defa ihtiyar eden milletin dili 
rr..illetler arasında müıterek ilim dili ota'. 
cak. Medeni bir milletin gururunu ok
ııyacak bundan daha büyijk ne olabilir? 

Vakıa, bunun bir hayalden ibaret 
olduğunu ben de biliyorum. Fakat, bu 
gü:zel hayalin bir hakikat olması ne ka
dar masraf ile mümkündür? Diye dü§Ü
nüyorum. Acaba, senede bir zırhlı yap· 
maktan daha pahalı mıdır? 

G.A. 

Milliyet'in edebi romanı: 6 . "' . 
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K M .. && ......... ~··; 
Ununu elemiş 

Beyoğlu caddesinde dolaşıyor
duk. Hava güzeldi; renk, koku ve 
ıtık arasında caddenin gece hali, 
insanda bir takım arzular uyandı
rıyordu. 

Birisi ellilik olmak üzere üç ar
kadattık. Yatlı arkadatımız, fÖyle 
bir dolat•P tramvayla eve dönmek 
kararında idi. 

Biz, sözde gençler, itiraz ettik: 
- Beyoğlu bu saatte bırakılır 

mı hiç? 
Sordu: 
-Bırakılmaz da yani nereye 

gidilir? .. 
- Çoook ! Dedik, gidilecek 

yer mi yok Beyoğlunda? 
- Mesela? 
- Mesela bir çalgılı gazinoya 

gider, iki üç kadeh bira içeriz. 
- Bira, bana dokunuyor! 
- O halde rakı iç! 
- Rakıyı hiç kaldıramıyorum. 
- Bir fey içme .• Otur! 
- Onun da zevki yok! 
- Eğlenirsin, canım .. 
lsrar ederek koluna girdik. A

deta sürükliyoruz. 
- Bırakın beni! Diyor ama, 

dinletemiyor. Böyle zar zor onu 
"Kırmızı değirmen,,in kapısına 
kadar getirdik: 

- Hadi, buraya girelim! Arap 
oyuncularını seyrederiz! 

- Burası ne? 
- Kırmızı değirmen .• 
Güldü: 
- Ben ununu eleyip eleğini du

vara asmıf adamım.. Kırmızı de
ğirmende itim ne? .. 

M. SALAHADDiN 

l __ R_A_DY_o_I~ 
Bugünkü pro~ram 

ISTANBUL, 
lS.00 Cramofoa. 
18,30 Franaızca ders (ilerlemit olanlara) 
19,00 Hikmet R:za H. 
19 ,45 Se•İm Hanım. 
20,30 Münir N urettiıı Ber ve aı.rka.da.ıları. 
21,30 Gramofon. 
22 Anadolu Ajanır, Bor•• haberleri aaat 

i.7arr. 
ANKARA, 1538 m. 

12,30:: Gramofon. 18: Orkeatra. lS..45: Ala· 
turka n.z. 20: Ajana haberleri. 
VARŞOVA, 1411 m. 

17: MandolUt oknaeri. 19,25: Ctiea'ln sonat· 
larından 20,.30: Muaikitinaalara dair konfe· • 
ranı. 21: .. Sonbalıar mane•reai,., .i,mindeki 
Kalman'ın opereti. 23,15: Danı musikisi 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

18,35: Orkestra, 19,35: Almanca ders. 20,05: 
Keman konseri. 20,40J T.frika. ~l ,15ı Kari 
Burian'i hatırla71,. - Pli.klar. 22: Opera 
orkestrası. 23,30: Siıan musikisi, 24: Fran· 
sızca aiyaai konferans. 

ViYANA, 518 m . 
18.30: Taıanni . 19,10: MüıahabtJ. 2~30: Şu
bertio eserlerinden fantaziler. 21: "Ali..inıUe
malı kadın.. iaimli Jilberin opereti. 24: Pl.i.k ila 
aktam lı:onaeri. 

MILANO, - TORINO - FLORANSA 
19,45: Haberler. - Pl.i.k. 20: Haberler. -
Pl&k. 21: Haberler. - PJi.k, 22,20: Piyea 
22,50: Oda musikisi. 23,35: Bando nıuıika. 

PRAG, 488 m. 
18,05: Plak. 19,30: Almanca netrirat. 20,30: 
Pli.le. 21,10: Yeni Çdt ıarluları. 21,35: Skeç. 
23: Son habe-rler. 23~: Almanca haberler, 

ZORIH 459 m. 
20,10: PIAk. 20,35: Dera, 21: Othınar Schoeck.' 
un ıa.rlalarından, 22: Haberl•r. 22,10: Fransız 
esef'lerinden konser. 

ROMA, 441 m. 
20~5: Ecnebi liaanlarile haberler. 21: Haber· 
ler - Plilc.. 21,50: Piyes, 22,20: Hafif mu -
aiki ve k.arııık proaram. 
BOKREŞ, 394 m. 

18: Orkestra. 19,20: Keza, 19,JS: Radyo or
k.estraaı. 20: Ders. 21: Kuator. 21,20: Taranni 
22,50: konser. 
BRESLAU, 325 m . 

20: Karıa "baiınnca" isimli milli neıriyat. 
Haberler. Ev muaıkisi, 21.4Sı .Neı ell temsil. 
22: Şarkılı caz. 

Şişlide satılık ev 
Şi,Iide 6 oda, mutfak, banyo, 

kalorifer ve her türlü konforu haiz 
bir ev satılıktır. 

Müracaat: ı Milliyet N. B. 
6981 
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Niçin verem olmalı? 
Memlekette verem hastalığının her 

türlü şekillerine raıt gelindikçe can sı
kılıyor. Zira ıu muıibet hastalığının biz· 
de ziyade bulundnğu hatıra geliyor ne 
fena §ey! Halbuki niçin verem olmalı? 
Bugün hastalıklardan korunmak ve sa
kınmak için o kadar çok kolaylıklar var 
ki ve o kadar sade ve kolay usul ve yol
lar biliniyor ki inıan bunları yapamaz 
denemez irsen ana babadan geçmediği 
için acaba miras olarak mı bana geldi de
mekte kimsenin hakkı yoktur. Demek 
oluyor ki bu hastalığa tırtulmak insanın 
öz kusur ve kabahatıdir.Tutulmamak için 
ne yapmalıdır? Her ıey yoliy le ve tam 
vaktinde yapılmalıdır. Vücudunun ıyi 
beslenmeıi, dışarda saf ve temiz hava 
a1ınmaıı, sporlar ve jimnastıkler yapıl
ması, iyi istirahat edılmeıi en güzel ça
reler ve en münasip tedbil"lerdır. 

Veremin mikrobu (canlı tohum) var
dır. Bu tohum ağız ve burun delıklerın
den girer ve çok kere ciğerlerde yerle
şir. herkeı bu tohumdan bazı vakit yu
tabilir veya nefeı ıle içerisine ç.ekebııır 
fakat vücut sıhhatte oldukça onun kartı 
durmak kuvveti hastalJk tobuutlarınen 
neşvunuma etmeaıne mani oıur ve iuet 
meydana gelemez. Verem haıtalığının 
meydana çıkmağa fırsat bulmaıı en zi .. 
yade grip, zaturree bogmaca okıürugti, 
kızamuk gibi bastahkl.:trdan sonra vucu .. 
dun kartı durmak kuvveti azald.iğı za
man olur. işte bunun iç.in bu gibi nallel'
de bir temuık baı göstermeden hastalık 
geçıren kımserun vucudunü kuvvetten
dirmeğe çalışmalıdır. Verem batlaması
nm ilk ıuameUerı: Hatır nobet yorgJ.-ı
lw.: duymak, öksürük veya ses dcğitikli
ği, bunlar adi nezleue olur&a da o .K:a ... ar 
ıurekli olmaz, siklet kaybetme ve göğüs
te agrı duymak gıbi ıeylerdir. Bu ata .. 
metıerden ber hırı haıtaıık savleti baş
ladıgına deıalet eder. ı<.endisınde bun1a .. 
rın ouJundugunu anlıyan kımse hektme 
gihnelidir. lsu ali.metler bulunmakla te
laı ehneğe de hiç !uzum yoktur. liu hal
de yapılacak en dogru hareket istirahat
tir. t..vinizde lüzumu gıbi istirahat et
mek ve bakılmak mumKun olmıyacak i
se veremlıter için yapılmış husuıl hasta .. 
haneler ve aanatoryonuaroan bırıne gır
meııaır. liurada çok iyi ve yoliyle bakı
lır ve memnun olarak çıkars1R12. Sana
toryomlardaki is~rabat ve bakım usul 
ve kaidelerini bir hekim nezareu altın .. 
da kendı evinizde sıke sıkı tatbık ve rıa
yet edebilirsemz bekala olur. Asıl iş bu 
istirahat ve tedavi eınaıında sıkılıp ü
zülınemeli ne kadar süktin ve ferah için
de bulunur ise o kadar çok ve çabuk te
daviden istifade edilir, bir de hastalık 
ne kadar erkenden anlatılırsa o kadar ça .. 
buk ç.areıine bakılır ve önüne geçilır. 
Bu hastalığın iyi edilmesi ve önü alınma
ıının en kestirm.e y.olu hastanın bütun vti. 
cut kuvvctJerinin artbnlmasına çaJışmak 
ve bu suretle hastalık tohumlarını mah
vedip öldürmektir, bir takım ili.çları 
tecrtibe ile vakit geçirmekten iıe enev· 
vel ne yolda hareke< edeceğıni pek doğ
ru söyleyecek olan bir doktora gıhneıi, 
veremden korunmak için mtimkiın oldu
ğu kadar bulundugun, çalııtığm, oynadı
ğın, uyuduğun ve ııtirabat cıtıgin yerıe .. 
nn hep sat hava olmasına dıkkat ebneli, 
besJeyıci yemekler yemeğe ve pastorize 
edilmıt veyahut Tiıberkuım teerubeıın
den geçen hayvan ıüdünü içmeğe çalıt
malı; yorucu işlerden geeeleri geçe ka
dar oturmaktan, vücudunü zayltlatan 
suistimaUerden sakınmalı, daima keyıf
li ·ve neıeli bulunmağa gayret etmeli; 
ıenede bir kere vücudunü muayene iç.ın 
doktora gİhnelidir. Herkeı için yapıl
ması lazım olan bir tey de: Gerek ken
din ve gerek başkaları için pek fena bir 
fCY olan umumi yerlerde tükünnek, gö
rünürde bir hastalığın olmaıa bile yap
mamalı. 

Büyükada 
Dr. ŞOKRO 

TEŞEKKÜR 
Ufiilü ebediıiyle ailemizi telafisi gay

ri gkabil elemlere giriftar eden pek sev
gili aile reisimiz Ali ağa zade Ali Raif 
Beyin vefatı münasebetiyle gerek lstan 
buldan ve gerekse tafradan elem ve te
essürlerimize i"tirak eden zevatı kirama 
ayrı ayr"ı teıekküre teessürlerimiz mani 
olduğundan kendileri.,... kalbi tetekkür
lerimizin ibliğma tavasıut buyurmanızı 
rica ederiz. 

Ailesi efradı (8376) 

--
HİKAYE 

Sokakta 
Geçen gün sokakta p.hit oldum. 

O, önde, kadın arkada gidiyorlardı. 
O, dediğim seyyar alıcı •• 
Seyyar satıcı olur da seyyar alıcı 

olmaz mı? 
Şapkasını arkaya, mendilini sol o

muzuna atmıf, elini kolunu aallıya
rak, fıatıkı makam, aalına salına yü. 
rüyordu. 

Kadın da ıoluk yeldirme, beyaz 
örtülü bir ihtiyarcağızdı. Ben evveli. 
ayni yoldan tesadüfen yijrüyorlar 
zannetmiitim. Fakat aonra yanıldığı .. 
mı anladım. 

O, yani seyyar alıcı, kelimeleri çe
kip uzatarak, avazla pest araıı karar 
bir ahenkle söyliyordu: 

- Pambuk alı ... yorum.. Yatak, 
yorgan ah .. yorum .. . 

Yanlarına yaklaıhğnn zaman her: 
-Alı ••• yorum ... 
Da ihtiyar kadının, kaşlarını sinir

li sinirli oynattığını gördüm. Kadınca
ğız belli ki, o sesin ahengine kendini 
kaptırmıi, gayri ihtiyari takip ediyor. 

Zaten insanlar çok güzel olan bir 
§eyle fazla alakadar olurlar. Yahut 
çok fena, zııta giden bir ıeyle .• 

. Kadıncağız bu hal olmuştu. 
Biraz daha yakınlaıtım. ihtiyar 

kadın da, yavaı sesle tekrar ediyor
du: 

- ..• Yorum .. 
Öteki hiç, hiç durak vermeden 

sayıp döküyordu: 
- Ayna, konsol alı ••. yorum .. 
Kadında katlar ainirli sinirli oyru-

yor: 
- , .• Yorum .• 
Nakarat de;,am ediyor. 
- Sarı mangal, bakır mangal, 

prinç mangal ah .. yorum .•• 
Aksi aada da berdevam: 
- ••• yorum •• 
- Hezaren sandalyeler, hasır kol-

tuklar, kamış, bambo kanepeler alı ... 
yorum •. 

- ... Yorum .• 
- Bakır tencere, bakır tepsi, gü-

müş sahan, gümü§ tepsi, leğen, ibrik 
a..lı ••• yorum •. 

- ... Yonun .. 
Yolum değilken ben de gayri ihtİ· 

yari peflerine takılmııtmı. Yalnız ben 
kadın gibi tekrar etmiyordum, o ka- 1 

dar.. / 
Ö~eki durm.İyor, acaba çağıran var 

mı, diye de bakmadan yürüyordu: / 
- Çatal, bıçak takımları •• 
- ... Yorum .• 
- Demir karyola, ceviz karyola, 

prinç karyola alı .. yonım •• 

- ... Yorum .• 
- Et makinesi, dik~ makinesi, na 

kıt makinesi alı. .. yorum .. 
- ••. Yorum. 
- Yatak takımı, sofra takımı sa- , 

lon takımı alı •. yoruın •• 
- •.• Yorum .•• 
- Halı, kilim, yol keçesi, muıam-

ba alı .. yonım .. 
- ... Yorum .• 
- Acem halısı, Ufak halı11, lzmir 

halısı, Gördea halııı alı .. yorum •• 
- ... Yorum .• 
- ipek perdeler, İpek seccadeler, 

masa örtüleri alı ... yorum .. 
- ..• Yorum .. 

· - Tül perde, bez perde, stor, du
var halısı, cicim perde alı ... yorum •• 

- ••• Yonun .• 
Fakat kadının sinirleri artık geri

leceği kadar gerilmiıti Li.kin öteki 
hi.la yonılmamıf, hızlanmııtı: 

- Gardrop alı .. yorum.. Komedin 
alı •• yorum... Camlı dolap alı..yorum. 
Antika kaseler alı .• yorum. Frenk ha
lılan alı .• yorum .. 

Onun böyl e hız alması kadıncd 
zı çileden çıkarmııtı. Kollarını ~ 
rak: 

- Haaaay, diye haykırdı. ş;ı; 
ıarkadak düıüp bayılacağım. Ne, 
rulmaz çenen varını§. 

Öteki oralı değildi. 
- Çin, Capon, kahve çay taldf 

lan ah ... 
Nihayetini getiremedi. ihtiyar 

dın koıtu, kolundan tutarak sarstı_J 
- A müalüman, biraz da -

al.. 

Faka seyyar alıcı, o kadar ıııol 
h~vasında, kendini öyle kaptıfllll! 
ki, kadına döndü ve ayni ahenkle ; 
Jedi: 

- Biraz da nefes alı .•• yorwn.· 
Kadıncağız dehıet ve hayreti 

nun kolunu bıraktı. 
Nasılsa gözgöze gelmittik: 
- Zavallı, tozutmuı galiba .. 

Zehirli gazlere dair 
bir tavzih 

Kimyager Şevket Beyin dünka,
1 

yanalında, küçük bir yanlıtlık Ol' 

Şevket Bey, zehirli gazların, ma"' 
dilmesi İçin maskelere takılan ten~ 
den yapılmıt kutular içine tabaı.. 
baka aktif kömür konulduğunu v• 1 fm 
kömürün diğer bir çok maddeler - fev 
yanmda fındık kabuğundan da i,Ô yat 
sal e~il~!ğ.~ni söylediği halde, y•! ge 
~~ komurun maske dahiline sü;i;ı' ba 
gu kaydolunmuıtu. Tavzih ederi,. 

Lozan 
Hukuku Düvel Profesörü Ce,,- müt 

B 
. . sut·· 

eyın e•en 
iki - cilt 1" geçi 

rını , ____ ,,,_, 
Mukayeseli 

Hukuku İdare 
Muslihiddin Adil 

Birinci kısım 
Fiyatı 3 lira 

Tevzi merkezi: 
Hilmi kitaphanesl 

İkinci kısım yakında çıkacaktıl 

·-----8066 7249 --
.1Unn umdesi "M IL L 1 Y E T'~ 

ABONE ÜCRETLERİ 
TGrkiye içi• Hariç ki' 

L IC. L JC. 
3 •:rlıfl " - • -
• ~ 7 ııo 14 - l 

_ız .. t4 - 21 .-..,,J. 

Gelen .. ralr: ceri Yerilmez.- Müd~ 
seçen nüabalar 10 luıruttur.- Gaz·•· _t 
matbaaya ait itl•r İç.İa mücl.iriyet• ~ k d 
racaat edilir. Cazatemiz ilinlarm 111., a 
1iyetini lı:ahul etm.n. ,,,,J hay 

B U G UN K O HAV .A ~ulu 
Yeıilköy Aakeri Ra•at Merkes.i .. ~ ıJ 

a1dıiımız malllmat.a ıöre, buaiia Ja,lr han 
açık •• mütehaYTil olarak riizıirlı 
v•m edecektir. ' ve 

Dün ha.•a tazyiki 767 mlljm•tre, ınaa 
fazla •ıcaklık 20J en az: 9 derece katd" he 
dilmi,ıir. b" r 

ır • 
B ,--1> .. Sinemanın en mükemmel çift artisti .,._.,, 

"Sarışın arzu., tabir edilen 
JEANNE HARLOW ve 

CLARK GABLE 
Metro-Go'.dwin Mayer'in 

S.cak bir iklimde cereyan 
eden esrar Te entrikalarla 
dolu bir aşk manzumesi 
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Giresonda fındık bayramı 
~ Coşgun tezahürat yapıldı. İlk sapanı 
~ Gülcemal süvarisi Süreyya B. bağladı 

~ Ticaret odası önünde ilk ,, 
ı GIRESON, (Milliyet) - ilk 

,ı fındık yüklendiği gün, Gireson 
j fevkalade günlerinden birini daha 

•;.ı Yafar: ~adın, erkek, çoluk çocuk, 
, genç ıhtıyar, tüccar esnaf, bu milli 

bayramlarını cotkun tezahüratla 
candan kutlular. 
Fındık bayramı Giresonluların re 

fah ve saadet bayramıdır. 165 bini 
mütecaviz halk yalnız fındık mah
sulünden aldıkları para ile senelik 
geçimlerini ve her türlü ihtiyaçla
rını tcnıin ederler. Genç kızlar, dul 

Fındıklar vapura alınırken 

" kadınlar yetim ve bikes çocukların 
hayatı hep fındık mahsulüne bağlı 

/, ~ulunmaktadır. Hususi muhasebe, 
JI ılkmektep muallimleri fehir hasta-
1 hanesi, ve bu kısıml~ra merbut 

1 ve hatta muvazeneiumumiyeden 
maa, alan memurin hülasa bütün 
h~rkes fındık mahsulü ile çok sıkı 
hır surette alakadardır. 
• Bu sene havaların mütemadi ya
gıflı gitmesinden odlayı bir hafta 
t~ahhürle yapılan fındık bayramı 
cıdden güzel olmu,tur. Alay bay
raklarile donanmıt Gülcemal va
P.~~ narin bir gelin gibi limanı 
a~slıyordu, daha erkenden iskele 
cıvarını halk doldurmağa başla
~ıftı, merasime iftirak için gelen 

, hır bölük piyade k . . l b. 'b .. l .. k . d as erımız e ır 
.. o .. u Jan ~rmamız Ticaret odası 
onunde ahzımevki etmi' v . d 

k b . b T e Jan ar-J ma me te ı andosu dahi odanın 
balkonunda çalıyor ve gön .. ll . 
t h • d. d u erı 
e yıç e ıyor u, ipekli kumatlar-

dan yapılmış ve gayet güzel suret
te milli renklerimizle ve İpekli 

( k?rdali.larla itina ile süslenmiş i
kı çuval fındık oda wonunda bir 
~~a üzerine konmu9tu, batta Va
~ımız Salih Cemal Beyfendi oldu-

l
gu halde bütün erkanıvilayet a-
ay . ' ve Jandarma mektebi kuman 
d~1nları Halk Fırkası reisi ve erka-
nı e Bel d. · . k . e ıye reısı ve azaları Hal-
evı ~ülcemal süvarisi ile başçark

çısı! ankalar ve müessesatı tüc-
carıy ··d· 
1 e mu ıranı ve bir çok tüccar· 
l~b v

1
e fındık kırıcıları odaya davet 

Su unuyor!ardı. 
d aat on hır buçukta Ticaret o-
ası reiıi Fahri Akif Bey merasimi 

' ~~~hk bir nutuk irat ettiler. Vali
~ 1• Cemal Beyefendi de bir nu
I k ırat buyurarak Gireson fındık
hının beynelmilel piyasalardaki 

~ e emmiyetini izah ederek bu kıy
metli mahsule Gireson halkınca 
Yapılan tezahürat ve muha~betin 
fok Yerinde bulunduğunu söyledi-
er. Müteakıben önde bando ve 

taraf · d . d 
1 eynın e asker ve Jan arma· 
trıınız bandonun arkasında süslü 
ındık Çuvalları olduğu halde Tica-

lındık yükleme merasimi. 

ret odasından hareket eden kafile 
çok kalabalık olan halkın şiddetli 
alkıfları arasında ve büyük tezahü
rat içerisinde iskeleye varıldı. İs
kelede ı, Limitet şirketi tarafın
dan hazırlanmış yeni mahsulden 
süslü bir torba Ticaret odası başka 
tibi Osman Nuri Bey delaletile Va
limiz Salih Cemal Beyefendiye 
memleket armaganı olarak taktim 
edildi. Fındık çuvalları bayrak
larla süslenmiş mavunalara konul
duktan sonra iskeleden hareketin
.:le; Gülcemal vapuru her iki düdü
ğünü birden çalarak ve iskele san
cak raketlerinden ha va kandili fi. 
şekler atarak mavnalar bordasına 
ya.•.aşıncaya kadar mhsulümüzü 
selamlıyordu. Genç ve kibar süva
risi Süreyya Bey mavonaya geldi
ler ilk sapanı kendileri bağladı
lar süvarinin bağladığı ilk sapan 
vapurun düdükleri ve havai fişek
leri arasında anbara alındı ve süs
lü çuvalları süvari Süreyya Bey 
birinci kamara salonunda bir masa 
mn üzerine koydurdu. (Süreyya 
Beyefendinin mahsulümüze karsı 
gösterdiği bu çok samimi alaka: 
!arından dolayı fUracıkta kendile
rine tefekkür etmeği bir vazife bi
lirim.) Vapurun salonunda Tica
ret odası tarafından verilen otuz 
beş kitilik ziyafet te çok samimi ol
du. 

Vapur hareket ettiği zaman, et
rafındaki motör ve sandallardaki 
zevatı kumanda mahallinden sÜ· 
vari selamlıyor, motör ve sandal
lardan bilmukabele mendiller sal
lanıyor, vapur da uzun düdük çal-

/ 

Gülcemal süvarisi Süreyya B. 

mak suretile limandan uzaklatı· 
yor, pervanenin etrafa saçtığı be
yaz köpükler arasında süzülen 
Gülcemal gözden uzaklaşıyordu. 

O!Um cezası 
DIY ARIBEKIR. - Geçen sene seh

rimiz hapishanesinde bir cinayet itlen .. 
miş, mahkumlardan Abdullah isminde 
birisi Siverekli dişçi Hasan Efendinin 
teıvikiiıa Mehmet isminde bir mahkumu 
abdest alırken öldürmüştü. Bu cinayetin 
muhakemesı bitırilrniş ve karar venırruı-

tir. Kararın hülasa11 ıudur: Maznun 
Abdullah ölüm ceza11na mahkum olmuş, 
kendisini bu cinayete teıvik eden dişçi 
Haıan Efendi iki buçuk seneye mahkiim 
edilmiştir. Ayrıca gene ağır suçlardan 
maznun olan muhacir Kimil iıminde 
birisi on iki sene diğer maznun Yuıuf ta 
dört sene hapiıte :/.tacaktır. 

Orduda sekiz köprü 
ORDU, - Vilayetimiz hudutlar.~ da: 

bilinde para.ar bet senede ve bef muıavı 
taksitte ödenmek suretile 6 köprü yap• 
tınlacaktı. 216 bin lira keşifli olan b~ 
köprülerin inıaı1na talip zuhur etmenuı 
nihayet Maliye Vekaletinin kefalet~le 
ve ke,if bedeline yüzde 19 zammı _de 
Sadık B~y ~~Leli isimli müeııeıe kop· 
rülerin İnfaıını taahhüt etmittir. iki ayal 
kadar inşaata başlanacaktır. Ayrıca Na
fia Vek8.leti de Bülaman köprüsünü in
şa ettirecektir. 

T orgutlu modern bir 
şehir oluyor 

Cümhuriyetin on yılı içinde T orgutlu 
B~lediyesi bir an boş durmadı 

KASABA, (Milliyet) - Bir kaç 
mahalle ve haritasını resimlerini 
takdim ettiğim tehir Torgutludur. 
Yakın bir zamanda dumanları Üs· 
tünde tüten tamamile yanmıt ve 
yıkılmıt olan kasabanın bugünkü 
varlığım gören herkes Ege mınta
kasının bu sevimli parçasının bu 
kadar az bir zaman içerisinde na
sıl yeniden ihya edildiğine hayret 
etmekten kendini alamaz. Yeni
den yapılan tehirlerde resmikütat 
merasimi taamül halinde olmuş 
olsa idi kasabamızın da küşadı bu 
Cümhuriyet bayramında yapılmıt 
olurdu. Cünkü ancak Cümhuriye
tin ifamlldan sonradır ki hane ve 
dükkanlarımızın İnfaatına başlan
mıt ve Cümhuriyetin on yılı içinde 
mütemadi bir surette intaat devam 

Turgutludan 

etmiş ve bugün tam mani.sile bir 
Cümhuriyet memleketi olarak 
meydana gelmittir. 
Yangından sonra, yeni taksima

tı havi haritayı yapan elyevm Şeh
remaneti Heyetifenniye Müdürü 
Ziya Beyefendiye kasabalılar ha
ritanın tanzimindenberi medyunü 
fükrandırlar. Cadde ve sokakları
mızı tehirciliğin en son usulüne 
tevfikan yapılmıttır. Her zaman 
ve daima çalıtmaktan batka bir 
gayeleri olmıyan kasabalılar feyiz
li topraklarının öz evladı gibi bak
makta ve ifletmekte olduğu kadar 
mesken dükkan vesair mebanileri
ni de yaptırmakta evsafılazimeyi 
haiz bulunmalarına itina etmekte
dirler. T abiatin gizli hazineleri 
üzerinden bütün kuvvet ve mevcu
diyetlerile işliyen çalışkan halk 
aıhhatlarını düfünerek belediyeye 
mahsulatı arziyelerinden verdikle
ri yüzde bir ianeden müterakim 
p~ra ile menba sularının tehre de
mır borular ile getirilmesine gay-

Kömür havzası iç:n kitap 
ZONGULDAK, - Ticaret odası, 

Zon!?'uldak havzası hakkında yaptığı 
tetkikatı, Cümhuriyetin onuncu yıldönü· 
mü münasebetile bir kitap halinde çı· 
karacaktır. Bu kitapta, Zonguldak hav· 
zasının tarihi, ve orada mevcut kömür 
ocaklarının iıtihsalitı, amele mevcudut 
milli sennay.1nin inkişafı ızah edilmekte
dir. 

Yapılan bir tetkika ıröre Zonguldak 
hazası bet SeJI~ içinde, Zonguldağa 30 
milyon liralık ,::olir getirmektedir. 

Aydın itfaiyesi 
AYDIN, (Milliyet) - Dün ak

şam istasyon caddesinde tenekeci 
Şerif Alinin dükkanından saat 21 
de yangın çıktı. Belediye itfaiyesi 
yeni kurulmut ve efrat acemi ol
masına rağmen yangına zamanın

da yetitti. İtfaiyenin gösterdiği 
fevkalade gayret yangının bititik 
mağazalara sirayet etmeden bir 
mağaza yanarak bastırılmasına 
muvaffakiyeti temin etti. 

İtfaiye neferleri vasıtalarının 
noksan olmasına rağmen hayatla
rını tehlikeye koyarak çalıttılar. 

Belediyenin motopomp alması
nı tenkit edenler ve itfaiye tetkili 
beğenmiyenler dün aktamki netice 
kartısında fikir ve kanaatlerini de
ğiftirmİf olacaklardır. 

Yangın baflar batlamaz zabita
mız yetitmit ve hiç bir karıtıklı
ğa, hatta bir iğne ziyaına bile mey
dan vermemiştir. 1 

ret etmit ve verdikleri paraların 
yerinde aarfedilmek suretile mü
kafatlarını Cümhuriyet bayramın
da temiz sularına k'iı.vutmak sure
tile göreceklerdir. 

Gerek suyun ve gerek memle
keti nura garkedecek olan ve tesi
satı yeniden yapılmakta olan elek
trik tenviratının da resmikütadı 
önümüzdeki büyük bayramımızda 
icra edilecektir. Cümhuriyet hayra 
mının gayet parlak olması için ko
mita reisi halk hüklımetinin halk
çı kaymakamı Feyyaz Beyefendi 
hummalı bir surette çalıtmaktadır. 
20000 bayrak ve 1000 fenere ihti
yacı olan şehrimizin bunların mü
bayaasında 7arar görmemesi ve bu 
gibi ~üesseıelerin ihtikar yapma
ması için halkin menfaatini düşü-

• 
bir manzara 

nen ka,ymakam Bey gayet güzel 
ve yerfnde tedbirler almaktadır. 
Şanlı ve sevimli bayrağımızın yek
nasakhğı ve nizami ebadı üzerin
den )'apılması için alakadarana 
tenbihatılizımede bulunulmuftur. 
Bayramda tehre davet edilecek o
lan köylülerimize komita tarafın
dan verilecek ziyafetler ve yatacak 
!arı mahaller tehrin muhtelif yer
lerinde söylenecek hitabeler radyo 
mahalleri tespit edilmittir. 

Mevcut fabrikalar ile büyük mü
eueaat ve binaların, meydanların, 
parkların elektrikle tenviri için 
mühim miktarda ampul ve gece kul 
!anılmak İçin barut ve mevaddıin
filakiye inhisar idaresinden de ha
vai fİfer vesair mamulatı sipariş e
dilmittir. Alınan tedbirlere ve ıa
pılan programdan anlatıldığına 
göre şehrimizde Cümhuriyet bay
ramı şimdiye kadar emsaline tesa
düf edilmiyen bir surette yapıla
caktır. 

Hasan ŞEVKi 

Zabıtayı iğfal 
Ne düzenler uydurmuşlar, 

neler yapmışlar? 
ADANA, - Bundan bir müddet ev

vel Gaziantepli Mehmet Ali Necati E
fendi poliı dairesine müracaat eder~k 
oğlu Mehmet Ziya Efendinin kendiıi 
evde yok iken içinde altı bin liralık hül
liyat bulunan kaıasmı ve on bir halı11° 
nı alarak karısiyle birlikte meçhul bir 
semte nvuıtuklarmı ve bunların yaka· 
)anmaları için §İkayette bulunmuıtu. 

Halbuki; zabıtanın yaptığı keşfiyat 
ve tetkikat neticesinde bunun tamamen 
a11lsız ve Mehmet Ali Necati Efendinin 
zabıtayi iığal eden bir blofundan batka 
bir ıey olmadıit anlaıılınııtır. 

Mehmet Ali Necati Efendinin yuka· 
rıda kısaca yazdığımız tiki.yeti bütün 
karakollara, civar vilayet ve kazalara 
ınalüınat verilmekle beraber ıehir dahi
linde de tahariyata batlanıyor ve bir kaç 
saat sonra l,\1ehmet Ziya Efendi Suge
diği mahallesinde kendi evlerinde bulu
nuyor. Merkez komiseri Salih Bey ora• 
da davacının, suçlunun ve daha bazı 
kimselerin önünde kasayı açtırıyor. 
Mehmet Necati Efendi kasadan on bin 
lira kıymetindeki muhtelif senetleri hi.
vi zarfı eline alıyor ve hiç dokunulmadı 
imı görünce: 

- Oh yarabbi ıükür ki dokunulma
nuf .. Diyor. Kendııine hazır bulunan
lar muvacehesinde sorulduğunda yine: 

- Kasa ne zorlanmııtır. Ne içinden 
bir ıey almmııtır. Hepsi tamamdır. 

Dem.it, bunun Ü.zerine mumaileyh ka 
sadan bir kaç lira harçlık almıı ve ha
zır bulunanların huzurunda gerek kaıa, 
ve gerekıehalılar mumaileyhin evine ee 
tirilmit ve bir odaya konarak tahkika· 
tın neticesin~ kadar kapının kilidi de 

' __ :s 

Londra mektupları 

Sınai Kalkınma Kaııuı1u 
Amerikada girişilen 

istinat ettiği iki 
tecrübe 
kanun 

v~ 

LO N D RA, (Milliyet) - Son ıeklile 
National Recovery Act • N. R. A namı 
alan bu kanun, hariç ve dahilde ziraati 
düzenine koymak i~ın neıredilmit 
kanundan (1) daha çok velvele 
yapmııtır. Sebebini ve ehemmiyeti
ni Amerika istatistiklerinden alınımı ıu 
bir kaç rakkam sayfalar dolusu yazıdan 
daha iyi izab eder ve ayni zamanda bize 
iktisadi Amerikayı da göstermeye yarar: 

Milyon dolar olarak yani önlerinden 9 ha
ne tay edilerek Amerika ihracatını altın, aü
müt we ithal ettikten sonra tekrar ihraç et
tiji mallar hariç - aösterea rakamlar tun
lardır: 

•• d ;; ... ... E :ıi • ~ , ·;. .. . ;; . •• ·; ~ .~ • ... .,, 
E :ıJ E.,, s " ·- .,, • .... ... ~ .... c.,, . .,, 

• ... • • :ıı ıı • • •• 
"' 

_,.. ~E :ı: s ;.. E Ui E 

182ı 51 31 2 ıo 4 z 
ı914 2.329 799 137 293 374 724 
1924 4.497 1.322 392 573 610 1.558 
1929 5.157 1.412 269 484 729 2.531 
1930 3.781 829 178 362 512 1.898 
Aıağıdaki rakkamlar hem Amerika is

tihsalindeki seri inkişaf hakkında bir 
fikir vermek hem de 1914 ve 1924 gibi 
iki fAYAru dıkkat sene zarfında bu ııtı.ı
salii.ttan Amerika dahilinde sarfedilmiş 
nisbetlerin sabit kaldığını göstermek iti
barile haizi ehemmiyettir: 

Milyon dolar olarak Amerika umum iatih .. 
aaJib; 

• • • 
"' 

. 
·~ .... .. 
·; li • • 
cii ~ 

.. •• E'i ..... .. ,, 
:ıı .: 

li • 
3 ·= .. • J: ~ ... ·,.cı ...... - ~-= 

1899 3.355 4.831 600 12.8 ~o 
1914 8.165 9.675 1.450 9.4 <"'

0 
1929 11.851 31.b87 4.2.o Y.8 '-o 

Diğer taraftan halen 121 milyonu bu
lan Amerika nüfusunun çahıan kısmının 
ittigalii.t itibarile tevezzüü hakkında fU ı 
rakkamlar bir fikir veri: 

Umumi nüfusun % olarak 
1880 1900 1920 

Çiftçi, balıkçı keresteci 49,4 37.S 27,2 
Sanayi •e maadinci. 25,6 29,l 33,0 
Ticaret, nakliyat, 12,2 18,7 24,8 
memur. 
Serbeıt meılek 3,5 4,2 5,0 
Amele 9,3 10,6 9,9 

Bu rakkaınların gösterdiği hakikat, 
Amerika istihsalatının yüz de 400 artmıı 
bulunmaoına mukabil dahili istihsalatı
nm sabit kaldığıdır. Bilhasoa zirai istih· 
salatın, eski dünyada batlıca karakte
ristiki olarak kalan, nüfus tezayüdünü 
takip eıası, Amerikada tamamen aksine 
olarak inkişaf etmiş ve Harp esnasında 
ve harpten sonra muazzam niıpetler<.ıe 
inkişaf eden sınai istihsalat da inzimam 
ederek Amerika ihracat ticaretinin teka
süf ettiği tehirlerde Big Mussıness aeucn 
ve hayatı ve refahı, hariç piyasalardaki 
sürüme bağlı vaziyeti vücuda getirmiı
tir. 

Amerika ihracatının 1931 de: 2,424, 
1932 de: 1,612 milyon dolara düımüı ol
maıı, umumi buhranın takip ettiği ıe
yir ve ıiddet, ve nihayet Amerika Milli 
politikasının tesirleri bu iki ana mesai 
ıubesi uzerinde ayni tesirleri yapmıf de
ğildir. Amerikada vücuda getirilmit bü
tün asarı umran gibi,_me~ut sanayi de 
Avrupadan temin edıtmiı istikrazatla 
vücuda getirilmiı bulunuyor ve harbin 
ilanı tarihine kadar Amerika bu borçla
rını ödemek için bilhassa zirai iıtibaalit 
ve ihracatının gelirine bel bağlıyordu. 

Harbin ilinı tarihinde Amerika aanayi
inin borç para mukabili rehin edılmit 
hisse ıenetleri yekünü 5 milyar doları 
buluyordu. Bu vaziyet dahilinde Ameri
ka sanayiini hususi himaye tedbirıne 
mazhar etmitti. Bu himaye Harpten son
ra Amerika, bütün borçtarını Odedikten 
batka 20 milyar dolar gıbi muazzam 
niıt:>ette alacaklı bir vaziyete de geçmiı 
olmasına rağmen devam etti. Ve buna 
lüzum da vardı, çünkü bu sanayi Harbin 
hususi vaziyetleri içinde in.kifaf ebnıftİ 
ve daha eski aanayi memleketlerinın . ......................... . 
mühürlenmiı ve bir zabıt tutularak im
zalanmııtır. 

Hadısenin birinci safhası bu. Gele
lim ikinci safhasına: 

Bir taraftan tahkikat devam eder
ken, diğer taraftan kıımı adli reisi birin 
ci komiser Şükrü merkez komiseri Salih 
Beylerle davacı ve suçlu oğlu ve bir de 
akrabalarından birisi bulunduğu halde 
eve gidiliyor. Kapının mühürıi muaye .. 
ne ediliyor. 

Çözülmediği ve dokunulmadığı gö
rülüyor ve içeriye giriliyor, kaıa açılı .. 
yor. Bu anda Mehmet Ali Necati Eten
di orada bulunan oğlu Ziya Efendinin 
üzerine pür hiddet hücumla: 

- Eyvah ne yaptın, beni mahvet
tin. 

Diyor ve biraz sonra da gülmeğe 
baflıyor ve Şükrü Beyin kulağına eğııe
rek: 

- Bir ıey eksik değil, bunların Sü
riyeye kaçmalarını temin için bu iıi 
mahsuı yaptnn. Oğlumla aramızda bir 
ıey yoktur. 

Diyor. 
lçindesenedat ve bir miktar para ve 

bazı eıyadan batka bir ıey çıkmıyan ka 
sa hırsızlığının ne suretle uydurulduğu 
da bu suretle anlaıılıyor. 

Zabıtayı yok yere günlerce uğraıtı· 
rarak yapılacak itleri teehhüre uğratan 
Mehmet Ali Necati efendi hakkında bir 
fezlike tanzim edilmiıtir. Mumaileyh ile 
birlikte Adliyeye gönderilecektir. 

Oğlu Ziya efendi bir mektupta da 
bunun mürettep olduğunu ve kendisi
nin babasından alacağı bulunan yirmi 
dört bin lirayı İıtedjği için bu iıi yaptı· 
ğ-ını yazmııtır. 

Bigada hazırlık 
BiGA, - Bayram hazırlıkları ve prog 

ramı ik.ıal edilmek üzeredir. Pek huıu· 
si surette süslenecek olan takların kurul 
ma11na başlanılmıştır. En büyük tak hü
kümet önündeki tak olacaktır. Bu tak 
şimdiden kurulmaktaılır. 

daha ince mallarile Amerika dahilinda 
serbest rekabetine kövüs verecek h.J.l• 
de diğ_ildi.. Bu~raıun infilakından sonra, 
fiatlerı daıma ihracat fiatlerinden daha 
yük~~k ~utulma.kta olan 137 milyonluk 
d~hilı pıyasa bılhassa istinatgahını te1-
~il eder hal al':"'t~ 1932 senesi niheye
tınde 1929 vazıyetine nazaran zirai mad 
deler fiatlerindeki sukut yüzde 54 dü 
bulduğu iuılde, Amerika dahilinde sınai 
maddeler fiatlerindeki sukut ancak yijz. 
de 27 idi. Çiftçi sınıfın mütema.l)en 
azal:"n. işti~a kudreti, vaziyeti müıkül
leştırdı. Bırçok fabrikalar terk vey .. talı 
didi faailyet ederek amelelerine yol ver
diler, diğer bir kısmı amele yevmiyele
rini indirdi ve bu suretle sıkıntı içınde 
klVranan çiftçi sınıfın yanı batında mem· 
lcket nüfusunun yüzde 10 nu t:>uıan bır 
işıi~ ordusu türedi. 

Zirai ve sınai faailyetin gidi~ine isti
nat eden diğer meslekler, ezcümle Boı-aa 
muamelitı, nakliyat, bankalu.r •• Sahas.n .. 
daki yıkım sanayideki inhidamı takıp et
ti. 

Sınai kalkınma kanunu bu vaziyeti 
ıslahı istihdaf etmekte ve aıağıdaki esas
ları ihtiva etmektedir. Kanunun 1 ci mad. 
desi: 

Zirai kanunda olduğu gibi, parlamen
tonun tatbikini emrettiği siyaset esasla
rını ihtiva ediyor: 
Bazı milli •h•al we bi..diseler, İtsi&liiio ya 

yılmatııu, •ınai f..Ji1etlerin intizamını kay 
betmeıini ve bu vaziyet dahili '\"e harici lica 
ret Üzerine ~ökerek, umumi refah ve ferden 
ferda Amerika halkırun bayat ıewiyeıinin İn· 
hidaına maruz kal.maııoı intaç etmittir, Ame• 
rika. Parlamentoaunu.n bu vaz.iyet kartıaında 
tatbikini. ilAn ettiii hatblıa.reket ıudur: 

Ticaretin hacmin.i küçültmeye ni, serbest 
inkitafına ma.n~ lıailleri ortadan kaldırmak 
va muhtelif ticaret ıubeleri arasında elel-. 
ilermeyi temin için, ıana7İin bir nizam altına 
airmeıini teıvik ve temin etmek, çalııan ve 
çalı ı branlar arasında. anlaıma7ı va teırik.imesat 
yi temin ve kanun ve hükiımet mürakabaaı 
alllnda tutmak, sayrimeıru rekabetlerin önü
nü almalı:, Ye ittira kudretlerinin arlma•ına 
ça.lı tarak zirai ve sınai mahsulat sarfiyabru 
artırmak, ••nayiin busünkü. istihsal lr.abiliy .. 
ti.ni tama.men kabil ve semerdar hale sokma· 
ya çalıımak ve ~az.la tahdidata mani olmalr 
iısiz.lere yardım ve adetlerini azaltmak, çahı· 
ma ıerait.ini ve amele sınıfının va:r.iyetin.i ıa• 
lah etmek_ aanayiin yeniden kaUnnmaıını te• 
min ve milli servet ve menabii.U v~kaye sure· 
tile umumi refaha hizmet etmek. 

Amerikada F asciıme iddiasına men· 
ba olan maddede bu olduğunu ilaveye 
hacet yoktur. 

Kanunun ikinci maddesi: 
Bu politikanın tatbikini temin için Amerika 

Cümhurreiai.nin Amerika da biHnde lüz.um ıô
rec.eii teıkili.b salahiyetivaıia ile vüc.uda seti· 
rece i i ve i.ated iii memur ve eıahsı hiç bir ka
nun kuydile baj:lı olmak11un i.ıtediii mevkie 
aetirerek İ•tibdam e7leyeceji halr.lunda bük .. 
mü ihtİYa ediyor.. • 

Halen bütün Amerikayı saran ve Blu 
Eagle- Mavi Kartal denen teşkilat bu su 
retle doğmuı bulunmaktadır. Bu teıkili
tın batına George Peek isminde bır Amtı 
rikalı zenginin fabrikalarını idare ile 
meıgul olan Samuel Johnson İlminde 
mütekait bir ceneral getirilmi1th·. 

Bu zat adından da anlaşılacagı üzere 
Yahudidir. 1882 de Kansasta doğmuı 
ve henüz küçük rütbede iken fnsatıru ı.u. 
lup hukuk tahsil etmiı ve kendisinı bir 
müddet hukuka ve tekavut <-lduktan ınn• 
ra da ziraat, sanayi ve ticaret ve banka
cılığa vermiı ve daima teıkilatçı olarak 
töhret almııtır. 

Halen Amerikanın 48 hükuıı.eıi dal:;
linde ve hemen biitun ı~h;r._r• 
de ıubelere malik olan Ma,.; ·,.:.,., 
tal teıkilatı ve caketlcrinin ilik
lerinde mavi bir kartal ve altın· 
da ·~w e do our prat - biz hissemize dü
ıeni yapıyoruz,, fıkrası yazdı işa~·et la· 
ııyan milyonlarca halk hakikaten kendi
sinin ne büyük tetkilatçı olduğunu ispal 
etmektedir. 
48 hükumetten herbiri için kendisi tara 
fından tayin edilqıİ§ ve kendisi gibi cene
ral ünvanını taşıyan bir imir ve bunun 
maiyetinde kolonel .. binbaıı ünvanını ve 
onların maiyetlerinde kapıten - yüzbaıı .• 
llh. ünvanlannı havi memurlar vardır. 
Muavinler d İma kadındır. Şehirlerd•kİ 
teıkilat: birisi teıkilat, aza iılerile meş· 
gul diğeri neşriyat ve afiılerle ve üçün
cüsü ıinema, nutuk ve halk aras,nda 
propaganda ve söz ıöyliyecekleri idare 
ve sevk vazifelerile mükellef üç esas ıu· 
beye ayrılıyor. 

Kanunun üçüncü maddesi: 
Cümhurreiainin sanayi c.odelları yani niza• 

mı tesis ebnek salihlyeti hakkındadır. Bu ıa• 
lihiyete istinaden Cümhurreiai ameley• veri
lecek Ücret ve çal1tbrılac.ak saat miktarını, pat 1 

ronların birihirile T• amele ile münasebet •• 
re..-ahıbnı Te rekabet V• aabı buauaabnı tan• 
sim edebilmektedir. 

Kanunun dördüncü maddesi: 
Cebri ka.rtel Te tröst teıkili.tana aevk aali.hi.
yetile ifade edilebilir. 

Beşinci madde: dördüncü madde vec• 
hile hareketin Snti • Truıt kanu.ıuna 
muhalif telakki edilmiyece~·i hakkındaki 
hükmü ihtiva eder. 

Altıncı, yedinci ve sekizinci maddeler: 
Keza Cümhurreisinin ayni iıtil<amctte 
muhtelif salilhiyetlerini. 

Dokuzuncu madde: 
Madeni yailar iatllı.ali.t •• nakliyatını• 

kontrolu baldunda.ki h.ükümleri. T• di;er ınad• 
deler amel• evleri inıa Te tev"&İatı. mecburi 
amele teık.ili.ta, rüsunı ve tekalif ve finan•• 
men. v• mqhtelif kauun.lard.a bu noktalardan 
yapılrnıı tadilitı ibti•a ebnektecLr. 

15 Eylül 1933 tarihinde Amerika sa
nayünin yüzde 83 Ü kodu birrı~ ka
bul etmiı bulunuyorlardı. Otomobil ıa• 
nayii meyanmda F ord yalnız iltihakı red 
detmiıti. 1 birincite§rİnden İbt>•h·e~1 .. .... -
osevelt kanunun verdiği aalihiyeti iıtİ· 
mal eı!crek kod tatbikatını mecburi ha!t 
getirmiıtir. 

• • :/o 

(!) Zirai kanun hakkındaki vazı 21 
Eıılul tarihli Milliycttedir. 
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Vapıırcular şirketi teşekkül 
. d b·ı· ·7 ettı... ene ı ır mı. 

(Başı 1 inci sahifede) 
husustaki müracaat hakkındaki kara 
rın bugün tefhimi mukarrerdir. He • 
yet yeniden takdiri kıymet hakkında
ki karannı da vermİ§tİr. Ancak bu iıe 
ait istidaların kaydiyesi de noksandır. 
Eğer bu noksanlar ikmal edilirse ye· 
niden takdiri kıymet talebi hakkında
ki karar bugün tefhim edilecektir. 

••• 
Diğer taraftan vapurculuk ıirketi 

tesis heyeti umumiyeıi, dün saat 14 
te Y akup Beyin riyasetinde içtima et
mittir. lktıaat vekaletinden aldığı e -
ınir üzerine içtimada mıntaka ticaret 
müdürü Muhsin Bey komiser aıfatile 
hazır bulunmuıtur. içtima, akıam ••
at yedi buçuğa kadar hararetle de -
vam etmiıtir. 

Batla Yelkenci zadeler olduğu hal 
de Paıaı.hçeli Cemal ve Naim Beyler, 
laakem tarafından vapurlara tatCoır 
edilen kıymetlerin kanuni müddetı zar 
fında tebliğ edilmit ohnadığını, bu iti
barla ortada hakem kararı mevcut bu 
lunmadığrnı ve yeniden vapurlar• kıy 
met takdiri için ikinci ticaret mahke
mesine müracaat etmit bulundukları
nı söylemiılerdi. Bu kısım. vapurcular, 
letekkül edecek ıirkete, vapurlarına 
ticaret mahkemesince tayin edilecek 
ehli vukuf tarafından yeniden biçile
cek kıymetler nisbetinde ve bu kay
düıart ile hıssedar olmağa amade bu
lunduklannı ilave ederek bu teklifle -
ri kabul edildiği takdirde kendilerine 
hisse senedi yerine ıimdilik muvakkat 
birer ki.ğıt verilmesini iıtemiı1er ve 
buna mukabil takdir edilecek kıymet 
)er üzerinden vapurlarını ıirkete ferağ 
edeceklerini beyan eylemitlerdir. 

Bu teklifin leh ve aleyhinde müna
ka§alar cereyan etmif, hakemin biç .. 
tiği kıymetlere itiraz etmiyen diğer va 
purcular, vapurlarını firkete ferağa 
hazır bulunduklannı aöylemiılerdir. 
Mukabil taraf, tesis heyeti umumiye
ainin içtimaa davetine ait ili.oda, 7 
te~rinievvele kadar vapurların tirke .. 
le ferağ edilerek mukabilinde alına -
cak kağıtlarla toplantıya iıtirak edile 
bileceği ilan olunduğu halde henüz 
hiç bir vapurcunun ferağ mu· 
amelesini yaptırmamı§ bulunduğunu 
ileri aürmütlerdir. Bunun Üzerine içti .. 
maa bir noter çağınlarak vapurlann 
ferağına ekseriyetle karar verilmiı 
ve noter Hüsamettin Ratit Bey davet 
edilmittir. 

Noter gelince, hakemin biçtiği kıy 
metlere itirazları olmıyan vapurcular, 
birer birer tanzim edilen ferağ senet
lerini imzalamı~lar, Yelkenci zadeler, 
Paıabahçeli Cemal Bey ve ıürekası ile 
Naim Bey ileri sürdükleri kaydiitart 
dahilinde ferağ senetlerini imzalaya -
bileceklerini söylemiılerdir. 

Neticede bu kısmın istinkafile di
ğer vapurcular tarafından imzalanan 
ferağ senetlerine nazaran, vapurcu .. 
luk tirketi aennayeainin 500 küsur 
bin lira olduğu anlatılrnıttır. kanun
da, tirketin asgari sermayesi 500 bin 
lira olacağı yazılı olduğundan ve fe • 
rağ edilen vapurların hakem tarafın
dan biçilen kıymetleri yekunu bu su
retle 500 bin lirayı geçmiı bulunduğun 
dan tirket bu sermaye ile teıekkiil et
rniıtir. 

Bu netice komiser ııfatile ticaret 
müdürü Muhsin Bey tarafından tea • 
bit ve reis tarafından tebliğ edilmi'
tir. 

Muteriz vapurcular, hakem karan 
lı:anuni müddeti zarfında tebliğ edilmiı 
olmachğından bu teıekkiilün keenlem
yekun olduğuna dair mahkemeden ka 
rar alacaklannı aöylemiılerdir. Bun
dan sonra yeni tirketin idare meclisi 
intihabatına batlanmııtır. En büyük 
aermayeli yedi firmadan Yelkenci za
deler, Paıabahçeli Cemal Bey ve Na
im Bey muteriz ve müstenkif bulun • 
duklanndan meclisi idareye bunların 
yerlerine kendilerinden sonra gelen 
en yüksek sermayeliler alınmıt, bu su 
retle Meclise Kocaeli tirketinden Ri
za, Fuat Beyler de dahil olmuttur. 
Sadıkzade Ru,en, Tavilzade, Alem.
dar zade, Hantal zade de idare mec
lisinde ipka edilmiılerdir. Bunlar 
aralarından birini reia ıeçeceklerdir' 
Şimdi tirketin resmen teıekkiilü içi~ 
tescili lazım ıelmektedir. Bu itibarla 
lesçil için müracaat edilecektir. Sicilli 
ticaret bürosu, bu letekkiile itiraz et
mezae tirketin bu suretle teıekkülü 
keıbi ~atiyet elmiş olacaktır. Eğer 
Jr?Ul~rız vapurcular, mahkemeden ak .. 
•• .. bır karar almazlarsa, ıicilli ticaret 
b.urosunu~ itiraz edeceğine pek az ih
tunal venlmektedir. 

Muhain Beyin izahatı 
içtimaı müteakıp kendisile görüıen 

- • - -
Milliyet'in romanı: 35 

1 
muharririmize, toplantıda komiser 11-

fatile bulunan Ticaret müdürü Muh
sin bey demittir ki: 
"- Toplantıda bir kısım vapurcu

lar hakem kararının kanuni müddeti 
zarfında tebliğ edilmediğini iddia et
tiler. Diğerleri vapurlarını şirkete 
ferağ eylediler. Bu suretle ferağ edi
len vapurların kıymetlerine nazaran 
ıirket sermayesi 500 bin lira olarak 
teshil edildi. Bu mikdar, kanunun 
tayin ettiği asgari mikdarı mütecaviz 
dir. Bundan sonra uıulen tescil mua
melesi de yapıhraa ıirketin teıekkülü
ne ait merasim ikmal edilmit ve tekem 
mül elınit tirket resmen tqekkül ey
lemit olacakbr. u 

Mute'/iz vapurcuların itirazları 
Muteriz kalan vapurcular iddiala

rını fU suretle izah ediyorlar: 
- Hakem kararlan, kanuni müd

deti zarfında tebliğ edilmemiıtir. Yel 
kenci zadeler 7-9-933 te senedi bahri
lerile ve kit.ffei vesailde itirazlarını 
hakeme bildirmiılerdir. 

Takdiri kıymet komisyonu reisi 
Sırrı Beyle azadan Hüsamettin Bey 
ve M. Yonye'nin müracaatlan 10-9-
933 tedir. Bunlar numaralarile kabili 
isbattır. Hakem kararlan ise, 27-9-933 
le tebliğ edilmi§tir. Bu tarihte ı•e 
müddet geçmiı bulunuyordu. Müddet 
ıeçince ise haketn yoktur ve hakem ol
mayınca karar da yoktur. Karar olma 
yınca itiraz veya kabul de mevzuu 
bahaolamaz. Yeniden ticaret mahke -
mesince seçilecek ehlivukufun vapur .. 
lara kıymet takdiri lizmı gelir." 

Köylü, huğda yını 
Kolayca satacak 

(Başı 1 inci •ahifede) 
de eski borçlanna yeni borç ili.ve etme
mitler ve bilakis takas sayesinde kolay
lıkla satılan mallarından aldıklan para
larla bir kısım borçlarını ödemeye mu
vaffak olmuılardn-. 

Turhalda sevine 
Dördüncü ıeker fabrik;sının Tur

halda kurulamsı bu muhit için sonsuz 
bir sevinç vesileıi teşkil etmitşir. Tur 
haJ!ı lar ve civar halkı burada yükse
lecek bacanın o havali için ne büyük 
bir nimet olduğunu anlamı§ ve duy
muttur. Erbaa ve Niksar havalisinden 
bile pancar zeriyatı için müracaat e
denler olmuştur. Turhal yakın sene -
lerde Anadolunun sayılı sanayi mer .. 
kezlerinden biri olmağa hazırlanmak
tadır. 

Köylülerin el ertleri 
Turhaldan Ankaraya dönerken de

miryolu güzergahında köylüler lktısat 
vekilinin trende olduğunu haber alın
ca kendisini görüp dertlerini anlat .. 
mak fınatıru aramışlar ve bulmuılar
dır. Yerköy, Şefkatli ve Çerikli istas
yonlarında Mahmut Celal Beyin bu -
lunduğu vagonun önüne biriken köylü 
ler buğdaylanm Ziraat Bankasına sat 
makta mütkiilata uğradıklarını arala 
nnda bu istasyonlarda yirmi, h;tta 30 
35 gün sıra .bekleyenler olduğunu ya
nayakıla anlatınıtlar ve dertlerine bir 
çare bulunmasını rica ve telfıenni et· 
mitlerdir. Mahmut Celal Bey ve refa
katindeki mebuslar tikayetleri ma -
hallerinde tetkik etmiıler ve Ankara
ya döner dönmez vaziyetin ıslahı için 
lazongelen makamlarla temaslarda bu 
lunacaklan vadinde bulunmutlarclır. 

Filvaki bu İstasyonlara bu sene 
buğdayını Ziraat Bankasına satınak 
Üzere büyük bir köylü tehacümü ol • 
muıtur. Kantann bir tane o}ması ve 
memur adedinin azhğı böyle bir vazi .. 
yetin husulüne sebep olmuıtur. Bir 
aralık tatbik edilmek istenen sıra u • 
aulü de aon günlerde- muhafaza edile
meyince iataayon meydanları köylüler 
kağnılar ve çuvallarla dolmu§tur. ' 

Y erköyde bir köylü derdini hazin 
bir eda ile §Öyle anlalınıttır: 

. " - 25 gÜndür burada periına bek 
lıyorum. Ma!ım~ •. köyde icra satıyor. 
~atınağa getırdıgım buğdayı sıram ge 
lıp satamıyorum ki, gidip kurtara • 
yım." 

Mecdi S. 

=----D~O~K!'l!!T~O~R!llll--•~ 

Rusçuklu Hakkı 
Galatasarayda Kanzülı; eczahaneai 
kartmnda Sahne sokağında 3 numa

ralı apartımanda 1 numara. --- 6979 

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywood'da ainema 

Yazan: VICKI BAUM 
- Jiıı'le konuştun mu? Naaıll 
Vazu sahne hararetsiz cc!vap verdi: 
- Fena degil. 
Jis ıes mühendisi idi. Bu adam ıeı 

nühlz. etmiyen bir höcere içinde, sahne
den bir kaç metre uzaktan artistlerin 
sözlerini dinliyordu. 

- ilk tecrübe ıeritlerini ne zaman 
dinliyebilirim? Yarın mı? 

- Korkma. Bizim de aklımızı baıı
mızdan alma. Hepsi olur. 

- Nasıl oldu dersin, Manuela? Pek 
bağırmadım, değil mi? Haydi canım ..• 
Senin de bir ıeyden anladığın yok ... Şu 
Podranı al da beni rahatbrrak anlıyor 
musun? 

Oradan geçen bir elektrikçiye sor
du: 

. - Siz içerde miydiniz? Sarih söyle
clım mi? Söylediklerimi anladınız mı? 

Aadam: 

yıldızlannın romanı 

Te~~<ıme: KA.MRAN ŞERiF 
- _ M_ukemmel ! Dedi. Bundan İyisi 

can saglıgı .. Ve yoluna devam etti. Don 
ka hemen arkasından: 

- Ho:ı çocuk! Dedi. 
. O gün ilk defa olarak resim çekilıniı

li. Donka, da fena halde sinirli idi. El
lerinden birini uzattı; eli titriyordu. Ka
dın gayrimemnun bir tavurJa: 

- _Elimin böyle titrediğini gören beni 
gcceh gündüzlü içki içiyor zanneder 
d~di. Halbuki ne zamandanberi tıpkı 
bır rahibe gibi ya§ıyorum. 

Eisenlohr yanı batında yürüyor fakat 
kendisile meııul olmıyordu. O ;uvası
!'~ gir'?;it .~ir .~öıtebek gibi hea~plarının 
ıçıne gomu_l~uttü; aklı büsbütün batka 
ta.raflard'!. ı~ı. Kızıl . ?çlı genç bir kız, 
ehnde reJtSor deftennı tutarak onu bir 
gölge gibi takip ediyordu; gözİüklerinin 
arkasında gözleri o kadar fedakar öyle 
endiş~~_!~i~i büyük bir ıahaiyet~ biz-
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Tütün siyasetimiz KUçOk lktıbaalar 

Yahudiler ispanyaya 
dönecekler mi? 

Macar Takımını Yendik 
(Başı 1 inci sahifede) 

yerindedir. Yalnız fimdiden bil
melidir ki, inMaar idaresinin ga
yesi hariçte imal edeceği sigara
lardan kar almak değil, bilakis si
gara mamulatının maliyet fiatını 
asgari hadde indirerek ayni fiatle 
satmak, o pazarda başkalarının 
rekabetini kırmak ve neticede yap
rak tütünlerimizin mahrecini ge
nişletmektir. 

Türkiye, Yunanistan ve Bulga
ristan arasında teşkili tasavvur e
dilen tütün offi&inden de çok fay
dalar umuyoruz. Yeter ki, tütün 
alım ve satışile alakadar olan bu 
üç memleket, yapılacak konbine
zonda kendi fayda ve menfaatle
ri kadar komfuıunun da fayda ve 
menfaatlerini de gözetsinler •.• 

-
Üç kralın 

Siirt meb'usu 
MAHMUA 

Görüşmeleri 
(Başı 1 inci sahifede) 

lunduklan Vido adası önüne demirle
miıtir. Adaya çıkıldığı zaman doğru
ca mezarlığa gidilmif, orada Korfo 
metrepolidi ile papazları harp ölüle
rinin ruhu için dua okumuşlardır. Bu 
esnada bir tabur Efzun askeri tara -
fmdan ihtiram merasimi ifa edilmit· 
tir. Kral, Kraliçe Korfo hükiiınet me
murları, hükUmet namına Yunan na
zırları, ordu namına askeri erkan ta
rafından mezarlara çelenkler konmut 
tur. 

Saat 10 da Kral ve Kraliçe Korfo
da karaya çılmutJar, tehrin muhtelif 
yerlerini gezmitlerdir. Bu sırada Yu
nan nazırları kendilerine refakat et· 
mitlerdir. Korfo ahalisi misafirleri 
çoıkun tezahürlerle karıılamıılardır. 
Bu hararetli kabul tarzından çok mü
tehassis olan Kral ve Kraliçe halka te
ıekkür etmitlerdir. Kral Alexandr, 
Cümhurreiıi M. Zaimiı'i ziyaret için 
Pireye uğramağa vakit bulamadığın
dan dolayı müteeasir olduğunu söyJe
miıitr. Kral ve Kraliçe Dubrovnik kru 
vazöründe Yunan nazırları ve Korfo 
hükiiınet memurlan ıerefine bir öğle 
ziyafeti vermiılerdir. Öğleden sonra 
Dubrovnik kruvazörü Cattario'ya git
mek üzere Korfo'dan hareket etınİ§· 
tir. Yunan nazırJan Atinaya dönmüı
lerdir. 

Atina Ajansının tebliği 

Almanyada Yahudi aleyhtarlığı ve bu 
yüzden Yahudi muhacereti baıladıktan 
sonra, ispanyada da bu muhacir Yahudi
ler meselesi mevzuubahis olmaktadır. 
Sephardimes, yani dört yüz elli sene ev .. 
ve! ispanyadan kovulan Yahudileri tek
rar fgpanyaya almak kabil değil mi? Bu 
fikrin ispanyada leh ve aleyhinde olan
lar vardır. Maamafih lehte olanlar daha 
fazla gibi görünüyor. 

Lehte olanlar, ispanyadaki eski Ya
hudi aleyhtarlığının, Hitler idaresindeki 
aleyhtarlık ile bir müşabeheti olmadığı· 
nı aöyliyorlar. 

Almanyadaki siatem tamamen ıiyaıi
dir ve ırk aleyhtarlığıdır. Halbuki İspan
yol Kralları Yahudileri memleketten kov
mak istedikleri zaman vaziyet başka j .. 
di. Yani sebebi siyasi değil, dini idi. Şim
di ise ispanyada vicdan hüriyeti vardır. 

Maliimdür ki on be!inci asırda ispan
yadan kovulan Yahudilerin kısrruazamı 
bilhaaaa Türkiye ve Holandaya iltica et
mitlerdir. Müılümanların çok geniş mü
samahaları sayesinde, bunlar o zaman 
Türklerin idaresinde bulunan muhtelif 
Balkan memleketlerine, Yunanistana, 
Makedonyaya, Bulgariatana, Bosnaya 
yerleıtiler. Fakat her gittikleri yerde de 
temiz lspanyolcalarını, lapanyol adet ve 
ahlaklannı muhafaza ettiler. Bu sephar
dimes'lerin adedi takriben bir milyon ka 
dardır. Zengindirler, münevverdirler. Q .. 

nun için bunlar bilateehhür tekrar l.pan
yol tabiiyetine alınmalıdırlar. 

(De Telegraf - Amsterdam) 

Hitler 21 F ransızı nasıl 
esir etti 

1915 sonbaharında Arras muhare
beleri devam ederken Adolph Hitler 
kenaf Weisa ile beraber Fromelleı ci
varında gönüllülerden mürekkep bir 
müfreze teıkil etti. Birden yıkılmış 
bir evin mahzeninde fransızca konu .. 
~olduğunu işitti. Hiç fÜphe yoktu, 
burada Fransız ileri karakollarından 
!lir müfreze bulunuyordu. Hitler ce
surane bır kararla mahzenin kapısını 
nçtı ve düşmanlara fena bir farnsızca 
i;e kendi bölüğünün esiri olduklarını 
bagırarak •Öyledi ve guya orada bö
lüğü varmış gibi, mahzenin kapısın .. 
dan dııarıya doğru bazı emirler verdi 
ve sonra mahzendeki Fransızlara 
~ılihlarını bırakmalarını ve birer bi .. 
rer kapıdan çıkmalarını emretti. Ka
pıda iki kenafın silah namlulıırırun 
kendilerine çevrildiğini gören Fran .. 
•ızlar, dıtanda bir bölük asker mev
cut olduğunu zannederek mukave
metten vazgeçtiler ve Hitlerin aldatıcı 
ihtanna kapıldılar. Bu suretle Hitler 
ve arkadaşı biri mülizim olmak Üze .. 

(Başı 1 inci sahifede) 
hücumunu Hüsnü ve Eıat durdurdu -
lar. Ve bundan sonra top mekik dokur 
gibi mütemadiyen her iki takım oyun· 
cuları ayaklarında dolaııyor. Ve cid
den güzel oynayan Macar sol beki tara
fından uzun vurutlarla bizim kaleye 
fazlaca geliyordu. 

Bizim takımda çocuklar canla batla 
çalıııyorlar, sol haf Feyzi ilk zamanlar
da sağ açığı tutmakta güçlük çekiyor 
ve aldığı paslan daima hasımlara kap
tırıyordu. 

Muhacim hattı bugün güzel işliyor, 
Niyazi muhakkak ki, cumadan daha i
yi oynuyor. Aldtğı paslan daima basım 
kaleıi önüne kadar götürüyor. Likin 
orada sol bekin müdahaleaile gola tah
vil edilemiyordu. Bu ara Zekiden gü
zel bir ara pası alan Niyazi bir gol de 
yapıyorsa da, hakem ofsayit olduğunu 
söyliyerek golü kabul etmiyor. Biz çok 
güzel oynuyoruz. Sağdan soldan dai
ma hücumdayız. Fikret forvet hattını u
zun paslarla besliyor Esat ta güzel, 
hele Hüsnü ile Yatar çok iyi .. 

) 

Bu güzel oyunumuz ilk ıemeresini 
Muzafferin 20 pastan daha uzun bir 
mesafeden çektiği bir §Ütle takımımız 
ilk golü kazanıyordu. Fakat bu golün 
neı'eai henüz geçmeden Macarların sağ
dan bir hücumları bize mykabil bir 
gole mal oluyor. Bu golde güzel oyna· 
yan müdafiimizin kabahati yok değil
se de, kaleci Sadri yer tutmamaktan bu 
golü yedi. Oyun bu defa daha ıiddet
li bir surette baıladı bizimkiler tekrar 
galibiyet golünü yapmağa çalıııyorlar, 
fakat misafirlerin de galibiyeti kazan
mak için oynadıklan görülüyor ve o
yun bu suretle ıiddetleniyor .• 

Hatta bu ara Hüsnü bir hasım ile 
kendi araıında bulunan topu istediği 
gibi idare edemediği için ilPnci golü 
.!'e misafirlere kazandırmıı oluyoruz. 
Galibiyuetten mağl !biyete sürüklenen 
takımımız tekrar faaliyete giriyor ve 
hasım nısıf sahasını tekrar İ§lal edi
yorsa da Macarların biraz müdafaa o -
yunu kabul etmeleri haftayırru 1 - 2 
mağlubiyetimizle bitiriyor. ikinci dev
rede takımda ufak bir tadilat var. Mu
zaffer ayağı İnciliyor yerine Fikret 
sol açığa, E§ref sol içe Nuri de orta 
hafa geliyor... Bu devrede oyun o ka
dar zevkli ve o kadar heyecanlı oldu 
ki.. İnsanın değil kırk bet dakika hat
ta iki saat olsun da seyredelim diye
ceği geliyordu. 

Bu devrede takım çok atak ve kom
bine bir oyun oynamıştır. Bilhassa 
Zeki Niyazi, Hakkı hasım müdafaası 
için daima tehlike oluyor ve her an 
gol pe,inde dolatıyordu. Kale önün
de bir kargaşalıkta Niyazi ikinci defa 
olarak topu hasrm kalesine sokuyor 
ve bu golle beraberliği kurtarıyoruz. 
Artık çocuklar galibiyet kokusunu al-

mışlardır. Hep hücumdayız, Macar 
da cumanın aksine daima favül yı 
yorlar ve hakeme itiraz ediyorlar.; 
kat biz galibiyeti haketmit bir ıeı< 
de bütün bunlara rağmen güzel oY' 
yoruz ve kornerden gelen toJ)\ gene 
le önünde biraz dolqıyor ve orta 
Nuri tarafından üçüncü olarak Mac 
lann kalesini ziyaret ediyor .. 

Artık galibiyet bir emri vaki hı 
ni aldı, Macarlar çok asab:Ieştiler l 
ma itiraz, favul. .• 

Oyunun sonlarına "doğru bizirn 
lemiz de bir kaç tehlike atlattı fa 
müdafaamızın çok canlı oyunu Mac 
lara beraberlik golünü yapmağa vı 
bırakmadı ve oyun da 2 - 3 muhl 
takımımızın galibiyeti ile bitti. Düı 
oyunla 11 oyuncumuzu da tebrik ' 
riz. 

Balkan oyunları 
ATINA, 8 (A.A.) - Dördüncü 

kan oyunlarının ikinci gününde Y1 
lan 200 metrelik kotuda Türk • 
Mehmet Ali 23,1 saniye ile üçüncü, 
nialı koıuda Türk atlet Ziya 60,9 11 
ye ile üçüncü, uzun atlamada Türk 
Jet Tevfik 6,65 metre ile üçüncü 1 
mitlerdir. Umumi tasnif neticeıİ' 
Yunanistan 100, Yugoslavya 72, 'f 
kiye 43, Romanya 40, Bulgaristan 
Arnavutluk 6 puvan almışlardır. Bu 
oyunlar bitecek ve mükafatlar dal 
lacaktır. 

DOKTOR 

Hafız CEMAl 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Cumadan maada bergün öğle< 

ıonra saat (2,30 dan 5 e) kadt.r Is~ 

bulda Divanyolunda 118 .numaralı 
ausi dairesinde dahili hastalıkları ııı• 

yene ve tedavi eder. Telefon: latanbl 
22 .• ~98. 6 

lstanbul Dördüncü icra Meınut 

ğundan: Bir alacağın temini içiıı 

velce haciz edilip bu kerre satı!' 

karar verilen 450 adet kereste 15· 
933 pazar günü saat dokuz buçu 

Galatada Kalafat yerinde 16 N• 
Keresteci mağazasında açık arttır 

ile satılacağından tlip olanlann ye 

mi mahsuata müracaatları ilin ol 
nur. (831 AT/NA, 8 ( A.A.) - Yagoslaıı 

Kralı Korloda gerek Baıııekil ııekili 
M. Kondilia ile ııe gerek Hariciye na
zırı M. Maximos ile pek samimi bir 
tarzda konu§muıtur. Her iki memleke 
tin aralarında meııcut dostluia kıııı -
ııetli surette bağlı bulunduk/an bıt gÖ
rüımelu esnasında sabit olmuıtur. Ya 
kın farkta iliıiği olan meseleler- hak -
kında iki hükümet arasında tam bir 
görü§ ııe dÜfÜllÜf uygunluğu biılundu
ğu görülmüıtür. Türkiye ile Yunania
tan ar-nda hu.ule gelen ııe Ankara 
miaakı ile bir kat daha kuııııet bulan 
anlaıma ue yoklaıma Balkanlordo 
sulh halini kuuııetlendirmek maksa -
dını gözettiğinden Yugoslauyanın dü
şünce/eri ue görüılerife hemahenk bu
lunmuftur. 

re yirmi Fransız askerini alkı§lar 

ara .. nda karargaha götürdüler. Bu Mülkiye l tektebi Müdürlüg" ündeı 
çılgınca cesaretinden dolayı Hitler 4 
ağustos 1918 de birinci sınıf demir sa- Mektebimize alınacak talebenin müsabaka imtihanla~ 
!ip nişanı aldı. 1 O T • • l 933 Salı ·· ·· b l ~ d - . .ol 

(De t he Ali . z "t ) na - eşrıruevve - gunu aş anacagın an nw-
u sc geme.ne eı ung • • • • b 

U k kt R 1 
zet efendılerın aynı gün sabahleyın saat sekizde mektepte 

za şar a usya ve spanya lurunaları. (5443) 
"Japon Harbiye nezaretinden te

reuüh eden maliiınata göre, bet se
nelik Sovyet planı sayesinde Ruslann 
bugün ellerinde bulundurdukları müt 
hiı silahlar kal"§ısında, Japon hüku
meti askeri bütçesinin 620 milyon yen 
Üzerinden teshitini iatiyecektir. 15 Ey 
IUI 932 Japonya - Mançuri protokolu 
na göre, Japonya Mançurinin müdafa 
asını tekeffül elıni§ bulunmaktadır. 
Binaenaleyh bu müdafaa için harp 
sonraaının bütün yeni vaaıtalanndan 
istifade etınek lazımdır. 

lstanbul Deniz Ticareti 
Müdürlüğünden: 

Kral Hz. nin telgrafı 
ATINA, 8 (A.A.) - Yugoslavya 

Kralı Alexandr, Yunan toprağından 
ayrılmadan evvel Yunan Cümhurreİ•i 
M. Zaimis'e fU telgrafı göndermiıtir: 

Kavak Liman Dairesi için nısfı meşe, nısfı gürgen olırı• 
üzere otuz çeki odun pazarlıkla alınacaktır. Vereceklerin 1 ( 
10 - ~33 Salı günü saat 11 de komisyona müracaatları. 

(Ş42' . 

"Hakkımda gösterilen çok dostça 
kabul tarzından dolayı samimi tetek- ı 
kürlerimi, Yunan toprağından ayni -
mak Üzere o1duğum ıu sırada zatı .. , 
devletlerine yeniden bildirir, gerek za , 
tıdevletleri Elen milleti hakkındaki i- , 
yilik dilekerimi sunanın." • 

Sovyet ordusu 1914 teki eski Rus 
ordusundan bugün daha çok kuvvet
lidir. Haq> sonrası ibtiyaçlanna gö
re tensik edilen bu ordu da 75 piyade 
fırkası, 13 süvari fırkasından mürek
kep ki, hali hazırda 1 ,300,000 nefer 
demektir. 

, ___ ıs_T_A_N_B_u_L_B_E_ .. L_E_D_t_Y_E_s_ı_ıL_A_N_L_A_R_ı __ ] 

Alexandr 
M. Zaimis'in cevabı 

ATINA, 8 (A.A.) - Cümhurreisi 
M. Zaimis Yugosfavya kralı Alexandr 
Hazretlerine tU telgrafı göndermittir: 

"Zatı Haımetpenahilerile Kraliçe 
Hazretlerinin Yunan toprağından ay
rılırken hakkımda izhar buyurdukla
n duygulardan pek çok mütehasais ol
dum. Gerek zatı haımetpenabileri ve 
gerek dost Yugoslav milleti hakkında 
beslediğim samimi ve daimi dootluğu 
yeniden teyit ve temine müsaraat ede
rim. 

Bundan batka Rus ordus11nun 
2,200 tayyaresi, 1500 tankı ve gaz hü 
cumleri için azinı miktarda müfreze .. 
)eri vardır. 

Son demiryol hadisesi Japon - Rus 
münasebatında gerginlik hasıl etti ve 
Sovyetler Aksayışark hudutların
da on fırka tahıit ettiler. Üç yüz tank 
ve kıamı azamı bombardıman tayya
resi olmak Üzere yüzlerce tayyare ıre 
tirdiler. Bu tayyareler Tokyo ve Oza
ka gibi Japon ıehirlerine kolayca u
laıabileceklerdir.'' 

Şehir Bandosu talebesi için 60 takım maa kasket bari 
elbise, 120 adet beyaz keten bantalon, 120 adet frenk görı' 
leği, 60 adet yüz havlusu, 120 adet peçete, 1000 metro AJJJ• 

rikan bezi yerli, 240 çift çorap, l 20 çift iskarpin mübayal 

sı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olanl• 

şartname almak için Levazım müdürlüğüne müracaat etJJJ1 

li. Münakasaya girmek için de 210 liralık teminat makbll 

veya mektubu ile teklif mektuplarını 2 - 11 - 933 PerşeJJJb 
günü saat on beşe kadar Daimi encümene vermelidirler. 

(5484 
• 

Hürmetkar tazimlerime Kraliçe 
Hazretleri nezdinde IUtfen tercüman 
olmanızı zatı haşmetpenahilerinden 
rica ederim. 

ZAIMIS 

"Le MATIN" 

1 KUçUk haberler 1 ----1 * Müfit Necdet Bey - Deniz tica
ret müdürü Müfit Necdet Bey dün An 
karaya gitınittir. 

Keşif bedeli 331 lira 68 kuruş olan Beykozda dispan.ı 
yapılac;tk binanın tamiri açık münakasaya konulmuştur. 1• 
lip olanlar keşif evrakını görmek ve şeraiti anlamak üzeri 

Levazım Müdürlüğüne, münakasaya girmek için de 25 liral•• 

teminat makbuz veya mektubu ile 2 - 11 - 933 PerşeJJJlı' 
günü saat on beşekadar Daimi Encümene müracaat etJJJJ) 

dirler. (548~ 

met eden hiç bir hususi katip bu kadar kayboldu. mekle mcııuldu. Türlü türlü tavsiye ve 
fedakar ve endişeli gözlerle bakmamış- Moresko Eisenlohr ciddi bir tavırla tanıdıklar sayesinde, Francis'i "Central 
tır denilebilirdi. Eisenlohr'un mırıldan- dedi ki: Castüng Office., den çağırdılar. Genç 
dığıı•· bazı sözleri yürürken deftere kay- - Görüyor mu&un ... Pariste bir dok- kız o zamana kadar bu daveti bckliye 
d.ediyor~u .. Rejis~rün gizli bir li&anı, ih- tor vardı, ıeaimi üç buçuk ton perde yük- bekliye adeta çıldırmak raddesine gel
tı""!° c:dı~ı§ kelım~lerden mi!ttlı_ke~ bir aeltti idi. Bunu yapıncaya kadar adamın miştı. O ıün saat birde F eniks Sinema 
n~vı .. t~resı vardı kı, onu. Smıth ısmınde canı burnundan geldi ama. muvaffak ıirketinin müdürlerinden Mister Granit'e 
kı ku~uk kızdan ~ıka k.<nse anlayamaz- • oldu ... Yaman bir adam. Rita Mara'yi de müracaat edecekti. 
dr. lkı genç muavın de, kayguıuz bir. ona gönderin. _ Eisenlohr'u eördün mü? 
halde, biribirlerine tuzlu biberli hikaye- Kab"ınenin kap Jd"kl · -ı 1 ak 1 • • ısına ge ı erı zaman - Eh, ıördüm, ne olacak sanki ..• 
eri an a~r bo ~n t~ı talıd liı'pk ed1ıyordu. d bu son cümleyi ilave etmiıti. Ei&enlohr acaibi aebai it.lemden biri de-

ncecı Y u ır e an 1 yanın an Kapı çok dardı. Bir çok insanlar içeri ğil a .. Kim bilir belki de onlardan biri-
geçerke~ Mad~ _M?resk~ sordu:. . giriı:or, dııan çıkıyor, yahutta orada dir ••• 

. - Jıg .. Sevgılı Jıg ... Bır tanecık Jıg.. beklıyordu. Bu halile kapı tıpkı bir an Aldena bu sözleri canı sıkılarak ıöy-
Fıhn nasıl ol:'.'yor! :"-~• doğr~ söyle... kovanının methalini andırıyordu. Eiaen- Jemi§ti. Delikanlı bir dolar bir çeyrek 
Açıkça,. oldugu gıbıa oyle.. lyı oluyor lohr tam kapıyı açacağı sırada kapı tid- dolara likidasiyondan alınmış yeni sarı 
m~? l~ı ha. .. Doiru mu aöyliyoraun? detle goğsüne çarptı . .ı\dam pür hiddet: bir Sweater giymiıti. O sırada ''Kardo-
Munaaıp !'"? Ya menhus cümle: "istir- -Ne oluyoruz? Diye bağırdı. ğon., filmin Almanea kopyası yapılmak-
ha~ ~derım, ~u eg~ersislere bir nihayet Pek açık &arı saçlı, beyazlar giymi§ bir ta idi. Aldens te orada çalıııyordu. Bit-
v.erıruz. -- ,, c!'mlesı ..• O nasıl oldu? Bu genç kız itizaren bazı sözler mırıldandı. tabi yaptığı belli başlı bir rol değildi, 
c~l<;_Yı h'!n_ıı:ı sersem r,azmıı '!caba? Fakat Eiaenlohr bunlan dinlemedi. Genç alelade bir süvari rolü idi. it mühim de
Bır cumle. ıçıne bu kadar y., barfı soku- lıız olduğu yerde kaldı n dev gibi ada- ğildi, rol fena halde sinirlerine dokundu
lu_r mu hıç. Çok mu yavaş söyledim! mı gözlerile takip etti. Rejisör lokanta· ğu halde kendisine pek az para veriyor
Rıca ederim Jiz, doğru söyle, o cümleyi nın §amala ve dağdağası içind~ çoktan lardı. Adam sende ..• O §İmdilik Francis' 
çok yava§ mı söyledim?.. kaybolmuıtu. in hamisi idi. Stüdyonun barında ona 

Jig cevap verdi: Bu genç kız geçen akşam Aldens'in ucuz bir öğle yemeği yedirmiıti. Biraz 
- Bana kalırsa fevkalade iyi oldu, muavenetine kottuğu Francıs'ti. süt, bir de Feniks stüdyosuna mahsu• 

Madam. Genç kız: üç katlı bir Sandoviç... Ondan baıka, 
Kadınlardan son derece ürken deli- Eisenlohr'u gördün mü? Dedi. genç kıza Kuafür parası olarak ta bet 

kanlı bu sözleri söyler söylemez ortadan Aldens bugün de Frencia'e yardım et-
1 

dolar borç vermıttı. Bu mühim müraca-

"' 
at için kuaföre uğramak m

0

uhakk..k ; 
zımdı. Tam saat birde müdürün yan•~ 
bulunacaktL Saat bire on vardı. Al~:f' 
İn sözüne bakılırsa Francis'in pek g;'; 
liği üstünde idi. Onu arkasından ite ~ 

-Haydi git bakalım, dedi. fi j 
Francis olduğu yere mıhlanmıı gibi~ 

- Acaba kızdı mı dersin? Diye ı /. 
Kendine fazla çeki düzen verJP/ 

Hatta göz kapaklarının üzerine lı•1,J 
kaçırdığı yetil düzgünle biraz lüzuJI' 
dan fazla cicili bicili olmuştu. JI 

-Kim? Eisenlohr mu? O san• 
kat bile etmedi. ,/ 

-Acaba yanına girip af diley• 
mi? 

- Sen delisin. / 
-Yok, büsbütün deli değilim. 'I şl 

bir "pardon,, desem nasıl olur? •• • .; 
- Bunu mutlaka yirmi gantimlil< # 

sinema kitabında okumuı olacak•i/. 
Guya senin gibi bir kız af dileme~ "jl, 
rejisörün yanına gidiyor da bu Y!'•, 
rejisörün gözüne giriyor... Dei!l -"' 
Haydi haydi ... Sen buradaki iıine ll"'fll 

Casting Office, ihtiyat mobilya f;"~ 
rının yanında ve oldukça uzaktı: 1 
den kalma bir İngiliz kır lokantas"'j;' 
dıran küçük bir ev. Fenika Şirk•1 

(Arkası uor) 
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İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fal::rlkamızda çıkarılmağa başlanan yeni ıene mahıulü toz ve keıme tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 

ilzere her isteyene ıablmaktadır. Fiatlarımız eıkiıl gibidir. Yani lıtanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolanmızda araba veya kayıkta 

çt;;~
1

ı:. Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 ~andıtfa Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuru~tur. 
Ancak en az beı vagon ıekerl birden alanlara vagon baıına beı lira indirilir. fıtanbul haricindeki yerl~rden yapılacak siparişler be
delin yüzde yirmisi peıln ve 6ıt tarafı hamule ıenedl mukabilinde ödenmek üzere derhal göaderlllr. Depodan itibaren btıtiln masraflar 
ve mes'uliyet müıterlye aittir. Gönderilecek mal ılrket tarafından müıterl hesabına ıigorta ettirilir. Siparlı bedelinin tamamını gön
der~nl~r için aigorta ihtiyari olduj'a gibi en az beı vaıon ılparlı ederek bedelinin temamını peıin ödeyenler vaıon baııaa beı Ura 
l~ıızilattan iatifade ederler. 

Adreı: fstanbul'da Bahçekapıda Dördüaci Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adreı1: lstanbul, Şeker Telefon No. 244 70. 

itimadı Milli Türk Sigorta 
Anonim Şirketinden: 

; . 2~ Ağustos 9~ tar~hinde topl.ınan fevkalade Hey'eti Umumiye 
;,J Ş~rketın 933 s~nesı Hazıran sonu hesaplannı tasdik ederek sermaye
iit n~n (62500) Lıraya yani nısıf derecesine tenezzülünü ve bu itibar ile 
~ hı~ senetlerinin kıymetini yüzde elli noksaniyle beter Lira tesbit ey-

uf lemı' ve (62500) liraya indirilen sermayenin (200,000) liraya ibli.ğı. 
ğıf nı t:ahtı karaı:a ~fb.. Tezyidi sermayeye ait ilinatt kanuniye 1, 2, 3 

Eylul 933 ta.rihlennde ıcra edilmif olup bıı kerre dahi ayni karar icabı 
olarak tenkisi sermaye muamelesine mubaseret edilmiftİr. 

. Kanunu Ticaretin 395 inci maddeain°de yazılı hükümlerle mütea-
kıp maddelerde yazılı ahki.m dairesinde ıuhabı matlubun alacaklarını 
kaydettirmek üzere Şirketin Galatada kiin itimadı Milli Hanındaki 
merkezine müracaatlvı ve üç sene zarfında iade edilmeyen bine se-
nedatının İptal ve hisse sahibinin hakkı iskat edileceği ilan olunur. 

(7703) iDARE MECLiSi 
~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~7~00=2:.... 

Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekiletindenı 

' 9 
• Ankara Nümune hastanesi yeni pavyonu eczane ve ser-

rY VıaJeri ihtiyacı için l 18 kalem atit, edevat Ve malzeme kapalı 
,. z~.~ulile münakasaya konulmu~tur. İhalesi 17 -10-933 salı 

.ııı gunu saat on beşte Ankara'da Vekalet satın alma komisyonun 
'. 1 ı da yapılacaktır. İsteyenlerin Ankarada Vekalet İçtimai Mua 
k' venet Umum müdürlüğüne ve İstanbulda Sıhhat ve içtimai 

0• ~~avene~ müdürlüğüne müracaatla liste ve şartnamelerini 
gonnelerı ve bu şartname ve listelere göre hazırlanmış vesika 

e1 ve teklif mektuplarile birlikte mezkfu tarihte komisyonda ha 
ld zır bulunmaları. (5160) 7081 

11 Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Iıtanbul 

Satınalma komisyonundan: 
~ 1 - Satın alınacak (1500) ton lave Marin kömürü ka-
palı zarfla mün.akaaaya konulmuştur. 
.. 2 - Münakasa şartları kağadmm tasdikli suretleri Güm 

rdük muhafaza Umum kumandanlığı Satmalma komisyonun-
an alınacaktır. 

. .. 3 __ - Münakasa 14-10-933 tarihine rastlayan Cumarte 
sı~gunu saat on dörtte Gümrük Muhafaza Umum kumandan

,.1 lrgı İstanbul Satmalma komisyonunda yapılacaktır. 
O • 4 -· İatekliler hanği müessese sahihi veya vekili oldukla-

rını ıspat edecek vesikayi ve biçilmiş bedelin yiizde 7 ,S ğu o· 
zJ lan muvakkat teminatlarını teklif mektuplarile birlikte belli 

saatten evvel komisyona getirmeleri. (5019) 7074 
- -
Sıhhat ve içtimai muavenet 

İ' Vekaleti Hudut ve Sahiller 
Sıhhat Umum Müdürlüğünden: 

şf • • Umum Müdürlük binasının kışın kaloriferle ısıddması 
e' İhmı al~ni münakasa suretile 80 ton kok kömürü alınacaktır. 

a eaı Ankara' da Umum Müdürlük masraf komisyonuniliJ 2t '!" eşrinievvel 933 pazar günü aaat 10,30 da icra e
d'" ~ tır. ~tnameyi görmek üzere Ankara'da Umum Mü 

1 d~rK A:ıyat muhasibi me1'ullüğüne 1atanbul'da Galata 
Sdıhi ara M u~af~ Paşa caddesinde İstanbul Limanı Sahil 

el ye er ezı Baştabipliğine müracaatları. (5153) 
7085 

• • 
emır Çatı ilanı 

Karaağaç Müesseseleri 
, Müdürlüğünden: 
1 tKeşif bedeli (3540) lira (62) kuruş olan Karaağaç mües 

aesa ınday l kD . Ça k al apı aca emır h apalı zarf uıulile tekrar mü-
:aı:;a)a konulmuştur. Eksiltme bedeli keşif üzerinden ola· 
rnü · hale 11 T. Evvel 933 Çarşamba giinü saat on dörtte 
ınek&aesede Yanılacaktır. Resim ve kroki ve şartnameyi gör-
1\1"" Ve şartnameyi almak isteyenler cumadan maada her gün 
t~~ye müracaat edebilirler. Münakasaya gireceklerin 
de t ~flarma keşif bedelinin Yüzde Yedi buçuğu nitsbetin
işl ~ınınat akçe makbuz veya ınektubunu ve Belediye Fen 
ka erı müdüriyetinden bu iş için yeniden alınmış Ehliyet veııi
dittı~ı Ve bütün şeraiti kabul ettiklerine dair şerh ve ımza e-

- ınış §artnameyi koymaları lazımdır. (5053) 7080 

Üyük Millet l\1eclisi idare heyetinden 
100 Büyijk Millet Meclisi kalö,-iferlerine lüzumu olan, 250 -

k"" · t~~. kok kömürü pazarlık suretile satın alınacağından bu 
ın~~.~ru vermek isteyenlerin teminat akçesile ve vercekleri kö 
c.urun evaafı fenn iye raporile beraber, Teşrinievvelin on ikin
..,1 ~erşernbc g ünü saat en beste Büyuk Millet Meclisi İdare He 
.. et,,.. .. • (5337) · · rnuracataları. 7169 

--' . . . ' . . ~- .. - .--

lstanbul Mr. Kumandanlığı 
Satınalma kom. ili.nları 

Harp akademisi ihtiyacı i
çin 24-00 kilo patatea 12-10-
933 perşembe gÜnÜ saat 14 te 

---
Karaciğer • Mide • Barsak • Ta7, Kum bastalıklaruıın kat'i tedavisi için 

• w 

TUZLA iÇMELERi OTEL, Lokanta. Pansiyon 

aabablan 6,30 dan itibaren KISprü:ien Havdarp:1şaya giden •apurların 

aleni münakasa ile alınacaktır. il 
Şeraiti öğrenmek isteyenlerin 

trenleri membalara lr:adar giderler. 7684 ~ 7004 

111 
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her gün ve taliplerin belli saat 
te teminatlariyle Tophanede 
Merkez .Satmalma komisyonu-! 
na gelmeleri. (314) (4962) 

7028 

*** Gülhane hastahanesi Nisa 
İye kısmı 25 - 1 O - 933 Çar 
ıamba günü saat IS te aleni 
münakasa ile tamir ettirile
cektir. Şartnamesini görecek· 
lerin her gün ve münakasası 
na gireceklerin belli saatinde 
Tophanede Merkez Satın al
ma komisyonunda hazır bu
lunmaları. (371) (5315)-

7138 
* * * 

Harbiye mektebi için muh 
telif cins 14 metre mikabı tah 
ta aleni münakasa ile alına 
caktır. İhalesi 25 - 10 - 933 
Çarşamba günü saat 14 te ya
pılacaktır. Taliplerin belli sa 
atte teminatlarile Merkez Sa
tın alma komisyonuna gelme 
leri. , (368) (5316) 

7139 
• • * 

Merkez kumandanlığına 
bağlı kıtaat ve müessesat ihti 
yacı için 31000 kilo bulgura
le;.i münakasa ile alınacaktır. 
İhalesi 24 - 10 - 933 Salı gü 
nü saat 15 le yapılacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin 
her gün ve taliplerin belli saat 
te teminatlarile Meı·kez Satın 
alma komisyonuna gelmeleri. 

(366) (5319) 7142 
• • * 

Harbiye ve merbutu mek 
teplerin senelik ihtiyacı olan 
12000 kilo bulgur aleni müna 
kasa ile alınacaktır. ihalesi 
24 - 10 - 933 Salı günü saat 
15,30 da yapılacaktır. Şartna 
mesini göreceklerin her giin 
ve taliplerin belli saatte temi 
natlarile Tophanede Merkez 
Satm alma komiayonuna gel
meleri. (364) (5320) 

7143 
• • • 

Askeri Baytar mektebi için 
tabak, bardak, muşamba, ka· 
şık ve sıra gibi sekiz kalem 
malzeme 10-10-933 salı günü 
saat 15,30 da pazarlıkla alına 
caktır. Taliplerin belli saatte te 
minatlarile Merkez Satın alma 

ANADOLU .. 

Türk Sigorta 
4 Caca 

Şirketi 
Va~ıf Han fatanbul 

rhtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lira~ıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye ft Hankllllı tarafından lqkil oluamuıtur. İdare meclisi Ye mildürler 
heyeti ve memurları kamilen Türklerden mürekkep yegane Tflrk Sigorta Şirke
tidir. Türldyenin her larahnda (200) 6 geçeıı acentalannın hepsi Tilrktfir. Tilr• 
ldyen.bı en mühim müesaeselerialn vebankalarıma aigortalaf'ını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
iİj[Orlalarını en iyi §eraitle ıapar. Hasar Tukuunda urarları sUr'at ye kolaylıklı ödor. 

Telgraf ı iMTIY AZ - Telef on: f st. 20 S .31 

Gümrük Mu haf aza Umum 
Kumandanlığı Istanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
ı - Satın alınacak ( 1 O) ton şelyağı kapalı zarfla müna 

kasaya konulmuştur. 
2 ';..- Münakasa şartları kağıdının tasdikli suretleri Güm

rük Muhafaza Umum kumand:ınlığı Satır.alma komisyonun
dan alınacaktır. 

3 - Miinakaaa 16-10-933 tarihine rastlayan pazartesi 
giinü saat on dörtte Gümrük Muhafaza Umum kumandanlığı 
lstanbul Satmabna komisyonunda yapdacaktır. 

4 - İstekliler hanği müe ;sese sahibi veya vekili oldukla
rını ispat edecek vesikai makb-.ıleyi ve biçilen bedelin yüzde 
7,5 ğu olan muv:ıkkat teminatlarını teklif mektuplarile birlik-
te belli saatten evvel komisyon:ı getirmeleri. (5056) 7075 

f DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESİ lLANLARI 1 
400 ton yerli çimentonun kapalı zarfla münalcasası 21-10-

933 cumartesi günü saat 15 te Ankarda ldare Merkezinde ya
pılacaktır. Tafsilat Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde beşer 
liraya satılan p.rtnamelerde yazılıdır. (5307) 

7106 

L-okomotif bakır boru ayna!arile diğer bakır aksamın kapalı zarfla 
münakasa.11 Sılt/933 Pazar günü saat 15 de A karada idare mer
kezinde yapılacakbr. Fada tafs:lat Ankara ve Haydarpaşa vez:nele· 
rinde beheri beıer liraya .satılan ıartııamelerde yazılıdır. (5406) 

7243 

Dahiliye Vekaleti inşaat 
Komisyonundan: 

A.nkarada y.apdacak polis ve jandarma metkebi plan mü
sabakasının müddeti 1eşrinisani933 tarihine kadar bir ay da-
ha temdit edilmiıtir. (5253) 7282 

6983 

111 
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Fıcıltı.l'dl'\ dhlendi ~i : ınittl•. 
7968 

7109 

Devredilecdc ihtira berab 
'•T.azyiki . hava veya gaz uıulii ile 

meran atan edi.bai nariye veya lluna 
mümasil ailahlarm bali•tik haaılaııuıı art· 
tn:mak ve ay?İ zamanda hauasiyeti te
mın ederek bilhassa balUtik randömanı• 
na nisbeten daha kısa namluların istima 
lini Ye ailihlarm sildetiain tadilini münı 
kün kılmağa ait usul'' hakkındaki ihtira 
İçin iaıihaal edilınit olan 13 Kinunwa • 
nİ 1932 tarih Ye JJ29 D\llD&l'a)ı İhtira 
beratllllD ihtiva ettiği hukuk bu kere 
bafkasına devir veya icara verilmek tek 
lif olunduğundan bu bapta fazla malü • 
mat edirunek isteyen zevabn lataabul • ' 
da, Bahçckapıda Taı Hanında 43 • 48 
numaralarda kain vekili H. W. Stock 
Efendiye müracaat etmeleri itan olunur. 

(8286) 7306 

Ueniz Yolları l§letmeşi 
ACENTALARl : 

Xanı.lı:l57 • K6prillıatı TeL 4236l 
Slrucl M ilhllrdar zade baıı 

Telefon: Z2740 
~~~~~~~~-

Karadeniz aralık 
Postası 

komisyonuna gelmeleri. 1 __ _,...__ 
(383) (s377ı 7231 lı olduğundan münakasası 1 O - 933 Pazartesi günü saat 

10 dan 10,30 a kadar pazarlık 
la satm alınacaktır. Taliple
rin mezkür saatte Tophanede 
Merkez Satınalma komisyo- 1 
nuna gelmeleri. 

ANKARA vapuru 10 Birinci 
Tctrin Salı 18 de Galata rlhb· 
mından kalkarak Zonguldak, 1. 
nebolu, Sinop, Samsun, Fatsa, 
Ordu,Gireson, Vakhkebir,Trab. 
zon ve Rize'ye, Dönütte Bunla
ra ilaveten Sürmene'ye uğrar. • • • 

Askeri Tıbbiye mektebi i -
çin tabak, kaşık, bardak, Sü -
rahi gibi dokuz kalem malze -
me 10-10-933 salı günü saat 
on beşte pazarlıkla alınacaktır 
Taliplerin belli saatte teminşt 
larile Merkez ~atın alma ko • 
misyonuna gelmeleri. 

(382) {5378) 7232 
* • • 

Merkeze bağlı kıtaat ve 
müessesat ihtiyacı için alma -
cak olan 30000 kilo beyaz pey 
nirin pazarlığında verilen fi • 
yat pahalı olduğundan 14-10-
933 cumartesi saat 15 de tek· 
rar pazarlığı yapılacktır. Ta· 
liplerin belli saatte teminatla
rile Merkez Satın alma komia 
yonuna gelmeleri. 

(389) (5431) 7281 

• • • 
Dikim evi ihtiyacı icin 265 

bin kopçaya verilen fiat paha-

12 - 10 - 933 Perşembe günü 
saat 14 de talik edilmiştir. 
Şartnamesini göreceklerin 
her gün ve taliplerin belli sa
atte Tophanede Merkez Satın 
a~ komisyonuna gelmeleri. 

(5452) ...... 
Harbiye mektebi için kapa 

lı zarfla alınacak olan 25 ton 
şekere teklıf olunan fiat paha 
lı görüldüğünden 1 1 - 1 O -
933 Çarıamba günü saat 16 
dan 16,30 a kadar -.pazarlıkla 
satın alınacaktır. Şartnamesi
ni gönnek istiyenlerin her 
gün ve pazarlığa gireceklerin 
belli saatte Merkez K. Sa. Al. 
komisyonuna gelmeleri. 

(406) (5485) 
••• 

Fen Tatbikat mektebi mu-
habere malzemelerinin bakı
mı için 30 kalem maheme 9 -

(407) (5487) ..... 

1 • ..(5445) 

İzmir sür'at postası 
IZMIR vapuru 10 Birinci Tet

rin Salı On birde Galata rıhb
mından İzmir, Pire, lskenderi-

T opçu ve.Nakliye Mektebi ye'ye kalkar. (5446) 
1338 

için bir hayvan pazarlıkla alı-
nacaktır. Talip olanların 11 • idaremizin Trabzon, Barbn, 
10 • 933 Çarşamba günü sa- lzmit, Bandırma, Mudanya, Ka-
bahleyin hayvanlarını Dolma rabiga, Ayvalık, İzmir, Mersin 

hatları kahve ocakları IS Te,ri-
bahçede hayvan hastahanesi- nie...vel 933 tarihinden 31 Kinu-
ne getirmeleri. nue...vel 934 tarihine kadar on 

(401) (5491) dört buçuk ay müddetle ve pa. 
" " ... j zarlıkla kiraya verilecektir. Pa . 

Dikim Evi ihtiyacı için beş zarlık IS Tetrinievvel 933 pa -
kalem yangın söndürme mal- zar günü saat on beşte levazım 

şefliğinde yapılacaktır. Talip O• 

zemesi 11 • 10 • 933 Çarşam lanlann ~tnameyi görmek üze
ba gÜnÜ saat 16 da pazarlıkla ' re 10, 11, 12, 13, 14 Tetrinievvel 
alınacaktır. Taliplerin belli sa 933 günleri saat dokuzdan on 
atinde teminatlarile Satınal- yedi buçuğa kadar levazım tef-
ma komisyonuna gelmel~ri. liğine müracaatları. (5409) 
. (399) (5493) ,iİllll _______ .;:s." 
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Zafiyeti umumiye, iştihasızlık Fo.sfat 1 
ve kuvvetsizlik hala tında bü-
yük faide ve tesiri görülen 

Kullanınız. 
Herecz:ıne 

de satılır. 

-~. •-t ·_.,ı: ... ;·.ı.',J (. ', '.ı& 

Türkiye Turing ve otomobil klubü himayesinde 

MOSKUVA SEYAHATi 
2 Teşrinisani 11 Teşrinisani 

Rus inkılabının 16 ncı devir ıenesi şenlikleri 

ÇOK UCUZ ŞERAİT 
FAZLA TAFSiLAT İÇİN 

İNTOURIST Şirketinin Türkiye umuml acentası 

NATTA 
MİLLi TÜRK SEYAHAT ACENTALIGI 

Müracaat ediniz 
GALATASARAY 

NATTA 
Tllrkiye ZİRAAT Bankası 

Karaköy Tel: 44514 

Gazi Hazretlerinin 
EN 

FOTO 
SON POZLARI 

SÜREYY A'da 
istiklal caddesi, Tünel bası 509. Tel. 43495 

Telgraf; AYERUS- [8183) - 7253 

Harp Akademisi Kumandanlığından: 
Harp Akademisi Matbaasına imtihanla bir Kartoğraf alınacaktır. İmtihan a

yın onbirinci çar§81Dba günü yapılacakbr, Fazla izahat almak İsteyenlerin akade-
mi matbaa müdürlüiüne müracatalan. (8337) 7347 

Gümrük Muhafaza Umum Kuman
danlığı Satın Alma Komisyonundan: 

1 Muhafaza kıt'ab için sabn alınacak " 14600,, metre çamaşırlık 
bez kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

2 - MOnakasa ,artları kağıdının tasdikli ıaretleri Gllmrük Mu
hafaza Umum Kumandanlığı İstanbul Sabnalma komisyonundan alına· 
caktır. 

3 - Münakasa 25-10-933 tarihine raıtlayan Çarşamba ğünU ıaat 
" 14 ,, on dörttedir. 

4 - Münakasaya girecekler hangi ticarethane ve müessese sahibi 
veya vekili olduklarını ispat edecek ve1ikai makbuleyi ve biçilen be
delin % 7,5 iu olan iğreti güvenmelerile teklif mektuplarını ihaleden 
evvel komisyona vereceklerdir. 

5 - Örnek Satınalma komisyonundadır. istekliler orada görebi-
lirler. 5346 7198 

Kocaeli. Vilayetinden: 
Vilayet Hususi bütçesinden şartname ve nümunelerine 

tevfikan muhtelif cins, mikdar ve eb'atta 83 kalem evrakı mat 
bua yaptırılacktır. Münakasa alenidir. İhale 18 Teşrinievvel 
933 çarşamba gün\l saat on beşte yapılacaktır. Talip olanların 
bu tarihte 150 liralık muvakkat teminatla Kocaeli Vilayetine 
ve şartnamesini görmek ve yaptırılack evrakı matbuanın cins 
ve mikdarlarını öğrenmek İsteyenlerin encümen kalemine mü 
racaatları. (5338) 1110 

Tayyare Cemiyeti 
Istanbul Şubesindenı 

' 1 - Kapalı zarf usuliyle münakasaya vazolunup bedeli 
keşfi (14.600) liradan ibaret bulunan Tokat Tayyare Şube 
binasının ilk ihalesi 21 - Teşrinievvel - 933 tarihine müsadif 
Cumartesi günü saat (15) te Tokat Tayyare Şubesindeki ko 
misyonu mahsus tarafından icra kılınacaktır. 

2 - Talip olanların teklif edecekleri mebaliğin "yüzde 
7,50" nisbetindeki teminatı muvakkatelerile teklif mek
tuplarım ve teahhütlerini bihakkın ifa suretiyle şimdiye ka 
dar asgari (15.000) lira kıymetinde bir bina ikmal ettikleri 
ne dair resmi veya hususi vesaikle birlikte yevmi mezkUrda 
saat "14" de kadar komisyonu mahsusuna makbuz mukabi
linde teslim etmeleri lazımdır. 

3 - l'alip olanlar bu baptaki şartname, mukavelename 
ve planları İstanbul, Samsun ve Tokak Tayyare Şubelerinde 
görebilecekleri ilan olunur. ,(5456) 

~ EVKAF MOD1R1YETI İLANLARI 1 ---------1 - Balat, Tahtaminare, Kürkçü çeşmesinde oda. 934 
Mayis nihayetine kadar. 

2 - Mahmutpaşa, Kürkçü hanı ikinci katta 41 No. oda. · 
935 Mayis nihayetine kadar. 

3 - Beyazıt Eminbey, Mektep altında 13 No. dükkan. 
935 Mayis nihayetine kadar. 

Balada muharrer emlak hizalarında gösterilen müddet 
]erle pazarlıkla kiraya verileceğinden talipler 4 - 11 -933 
Cumartesi günü saat on beşe kadar Evkaf Müdüriyetinde Va 
laf Akarlar kalemine müracaatları. (5461) 

Ani ve 
kat'i 
tesirli 

1 3 üncü KOLORDU İLANLARI 1 
Darıca Alay Satın alına komisyonu reisliğinden : 

1 - Darıcadaki Kıt'atın ihtiyacı için aşağıda cins ve 
mıktarları yazılı msıddeler münakas ile satın alınacak ve iha- 1 
leleri hizalarında yazılı tarih ve günlerde öğleden sonra saat 
on dörtte yapılacaktır. 1 

2 - Taliplerin şartnameleri görmek ve ihaleye iştirak 
etmek üzere Darıcadaki Alay Satın alına komisyonuna mü 
racaatları ilan olunur. (52~8) 1 

3 - Un 240,000 kilo :18-10-933 çarşamba günü, ka-
Sığır E t i 27,000 ,, : palı zarf. 
Kriple M. Kömü-
rü 45,Q,OO .19-10-933 perşembe günü, a

Kok kömürü 40,000 " : çık. 

Odun 100,000 
Sabun 2,250 

" . 
" =21 10 933 t . .. .. k i • - • cumar esı gunu açı 
" . 

Toz Şeker 1,800 
Bulğur 10,000 " :22-10-933 pazar günü, açık. 

" . 
Kuru Soğan 2,450 
Gaz yağı 4,500 " :23-10-933 pazartesi günü, açık / 

" . 
Zeytin yağı l 1200 ,, :25-10-933 çarşamba giinü, 
Zeytin danesi 1,500 ,, :açık. 
Beyaz Peynir 600 ,, :26-10-933 perşembe günü, 

7054 Kuru Üzüm 2,800 ,, :açık. 

••• 
Antalya AS. SA. AL. KO. 

dan: 
Antalyadaki kıt'at ihtiyacı 

için yedi taksitte alınma~ üze
re 190,700 kilo un kapalı zarf 
la münakasaya konmuştur. İ
halesi 1 1 Birinci teşrin 933 çar 
şamba günü saat 15 tedir. İs
teklilerin şartnameyi görmek 
Üzere her gün ve münakasaya 
girmek için tayin edilen gün 
ve saatte teklif ve teminat mek 
tuplarile Antalya Askeri SA. 
AL. KO. na müracaatları. 

(3316) (5132) 7037 
••• 

Manisa AS. SA. AL. KOM. 
dan: 

Manisadaki kıt'at hayvanab 
içia 339.000, Salihlindeki kıt'at 
hayvanatı için 178.000 kilo ıa· 
man ayn, ayrı şartnamelerle 

kapalı zasfla mlinaka1aya kon
muştur. İhaleleri 25-10-933 çar· 
ıamba günü Mauisadaki şaat 15 
te ve Salihlinin de saat 15,5 tedir. 
Şartnameleri görmek istiy eıllerin 
her gün 15 ten 17 e ve müıiaka
ıaya gireceklerin de o gdıı ve 
Taktinden evvel teklif ve teminat 
mektuplarile birlikte Manisada 
Fırka SA. AL. KOM. nuna mü
racaatleri. [3338) [5373) 7193 

K. O. için 18 - 10 - 933 
Çarşamba gtlnü saat 14,30 
da ihalesinin yapılacağı ilan e
dilen 590,000 kilo soba odu
nunun alınmasından sarfı na
zar edildiği ilan olunur. 

(417) (5472) 
• • • 

Birinci fırka için 18. 10 -
933 Çarşamba günü saat 15 
te ihalesinin yapılacağı ilan e
dilen 300,000 kilo soba odu
nunun alınmasından sarfı na
zar edildiği ilan olunur. 

(419) (5474) 
• • 4 

K. O. için 18 - 10 - 933 
Çarşamba günü saat 14,30 da 
ihalesinin yapılacağı ilan edi
len. 790,000 kilo odunun alın
masından sarfı nazar edildiği 

ilan olunur. (416) (5471) 

* * * 
K. O. ve 1. F. kıtaatı ihti

yacı için açık münakasa ile 
89,000 kilo patates alınacak
tır. İhalesi 1 - 11 - 933 Çar 
şamba gi.nü saat 16 dadır. İs
teklilerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
girmek için de o gün ve vak
tinden evvel Fındıklıda 3. K. 
O. Sa. Al. Kom.nuna müraca
atları. (420) (5480) 

'l • • 

K. O. ve 1. F. kıt'aları ihti
yacı için 50,400 kilo lahana, 
100,800, kilo pırasa ve 50,400 
kilo ıspanak kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. İhalesi 
1 - 11 - 933 Çarşamba günü 1 

saat 11 dedir. İsteklilerin şart 
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya girmek için 
de tayin edilen gün ve saatte 
teklif ve teminat mektuplari
le Fındıklıda 3. K. O. Sa. Al. 
Kom.nuna müracaatları. 

(421) (5479) . .. .. 
1. F. Kıtaatı ihtiyacı için 

pazarlıkla 1500 adet ampul 
alınacaktır. İhalesi 12 - 10 -
933 Perşembe günü saat 11 
dedir. İsteklilerin şartname
yi görmek üzere her gÜn 
ve pazarlığa girmek için de 
o gün ve vaktinden evvel Fın
dıklıda 3. K. O. Sa. Al. Kom. 
nuna müracaatları. 

(422) (5478) 
.. . . 

K. O. ve 1. F. kıta ve müea 
aeselerinde mevcut 27 .116 
çift köhne kundura, 316 ye
meni, 363 çizme, ve 67 çift ça 
rık açık müzayede ile satıla
caktır. İhalesi 4 - 11 - 933 Cu 
martesi günü saat 11 dedir. 
İsteklilerin şartnameyi gör
mek üzere her gün ve müzaye 
deye iştirak için de tayin edi
len gün ve saatte Fındıklıda 
3. K. O. Sa. Al. Kom.nuna 
gelıneleri. (423) (5477) .. .. .. 

Birinci Fırka için 18 - 1 O -
933 Çarşamba günü saat 15, 
30 da ihalesinin yapılacağı i- 1 
lan edilen 320,000 kilo mut
fak odununun alırunasından 
sarfı nazar edildiği ilan olu
nur. (418) (5473) 

••• 
Konya Askeri Satın alma 

komisyonundan: 
Konyadaki kıtaat için ka

palı zarfla münakasası ilan e
dilen 477,000 kilo unun . mü
nakasaıı görülen lüzum üzeri 
DQ 28 - 10 - 933 günü saat 16 
ya temdit edilmiştir. Evsaf ve 
şerait aynidir. Taliplerin nü 
mune ve şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
girmek için o gün ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Konyada K. O. 
Satınalına komisyonuna mü
racaatları. (3347) (5481) 

*** 
Çatalca Mst. Mv. Kıtaatı 

ihtiyacı için açık münakasa i
le 9,100 kilo pırasa, 5,200 ki
lo lahana ve 6,500 kilo ıspa
nak satın alınacaktır. İhalesi 
1 - 11 • 933 Çarşamba günü 
saat 14 tedir. İsteklilerin şart 
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya girmek için 
tayin edilen gün ve saatte F ın 
dıklıda 3. K. O. Sa. Al. Kom. 
nuna gelmeleri. 

(425) (5475) 
' ... 

Çatalca Mat. Mv. kıtaatı 

•inkılabın Canlı Hatıraları 
İstiklal mücadelemiz'n başından sonuna ka:!ar en heyecanlı 

saf.:alarmı objektifle bizzat teıp:t eden 

FOTO ETEM 
Cümhuriyefn onuncu yıldönllmü münasebetile mekteplerde 
açılacak inkılap sergileri için bir eıleri daha bulunmıyan 

gayet kıymetli resimler yetiıtirmeğe başlamıştır. 

Hakiki inkılap fotoğraflarını yalnız 

FOTO ETEM 
Çekmiıtir. Mektep idareleri siparişlerini ıimdiden C1ğaloğl11 

• yokuşundaki FOTO ETEM atölyesine verebilirler. - 8352 

MECCANEN 

İncili Şerif 
kitabını göndermek için adresimize 

yazınız : 
Mai son de la Bible Dpt. T. 2. 

G E N EV E (SUlSSE) 
7510 

7001 

1 Askeri fabrikalar ilanları 1 
Barut F abrikalan muhafız 

takımı efradı için lüzum gös
terilen aşada yazılı 4 kalem 
melbusat münakasaya konul
mu§tur. Şartnamesini gör
mek için her pazartesi ve per
şembe günleri ve münakasaya 
girmek üzere 12 Teşrinievvel 
933 perşembe günü saat 14 te 
Bakırkôy Barut Fabrikaların
da Satmalma Komisyonuna 
müracaat edilınesi. (351) 
(5115) 

40 Taknn kışlık elbise 
11 O takım çamaşır 
162 çift çorap 

61 çift kundura 
"" 7036 

ihtiyacı için açık münakasa i
le 13,000 kilo patates alına
caktır. İhalesi 1 • 11 • 933 
Çarşamba günü saat 15 tedir. 
İsteklilerin şartnameyi gör
mek üzere her gün ve müna
kasaya girmek için de o gün 
ve vaktinden evvel Fındıklıda 
3. K. O. Sa. Al. Kom.nuna 
gelıneleri. (424) (5476) 

Ucuz Satılık Han 
Betiktaı lhlamur Fulya ıokak 

14 bet oda, tulumbalı kuyu elek! 
içi ve dıtı yağlı boya. Galata Nord 
tem Han ikinci kat Nuri Beye mİİ 
caat. (8369 

Kadıköy Sulh icrasından: 
Bir borcun temini iıtifaıı .zmını 

mabcuz olup ıablarak paraya çevril 
ıi mukarrer bulunan muhtelif ev et 
11 11 - 10 • 933 Çarıamba günü 
14 • 16 kadar Kadıköy eıya pazarı. 
açık artbrma ile satılacağından '7o 
buçuk reımi tdlaliye ve ihale 
mütterisine ait olmak üzere talip! 
mezkur gün ve saatte mahallinde . 
lunacak memura müracaat eylemeleı1 
mezkur ııün eıyanın % 75 tini b 
dıiı takdirde en çok artbranın b 
mahfuz kalmak ıartiyle müzayed. 
15 gün sonra tekrar icra kılınacağı ' 
olunur. 

Bakırköy Sulh Hukuk Hak~li 
ğinden: Bakırköyünde Sakızııl 
Taıhan caddeainde 12 numaralı b' 
de mukim iken vefat eden Ma~ 
Maryamın varisleri mali\m olmad•I 
dan müteveffiyeden iddiayi vera• 
bulunanların kanunu medeninin 
üncü maddesine tevfikan üç ay zP 
fında isbab veraset etmeleri akai ti 
dirde hazineye devrolunacağı ve I ı 
teveffiyeden alacaklı ve borçlu o·'ı 
lann kanunu medeninin 561 İnci ? 
desine tevfikan bir ay zarfında Jf 
kemeye müracaatla alacak ve bof~ 1 
nnı defteri düyuna kaydettinnel•'.:f 
lan olunur. (81 

·I lstanbul Altıncı icra Memurhıl I 

dan: Bir borçtan dolayı mahcuj 

paraya çevrilmesi mukarrer fab~ 
mamulatından 1500 artın kilim ı6.l , 
933 tarihine müsadif pazar günü ",r 
14 te Sandal bedestanında ilk açıl> 

l ... ı• tınna ıuretile satılacağından ta '' 

Tabletler·ı~~~: ~;;;.:::.:.: n;:~e ;.,~ ~§ 
sırlıdır. Her eczanede satılır. 

rin mahallinde bulunacak meJll~ 
na müracaatları ilin olunur. c:,; 

UllPllUllllHHllllllllllllllHllllllllllllllllllllllUllllUUllHlllpl 

Umumi Neşriyat ve Yazı Jıle~ 
Müdürü ETEM iZZET )· 

Gazetecilik ve Matbaacılık f. 


